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  چکیده
یک یا  ، بهبسته به شدت تاری ضریبی از مقدار یک پیکسل،که به موجب آن  استهای رایج در تصویر انواع خرابیتاری یکی از 

نکه با توجه به ای .باشدبسیار ضروری میآن اطالع از میزان تاری سازی تصویر تار  برای به. شود می اضافهچند پیکسل همجوار 
با دقت ) تاری نقشه( آنهای پیکسلهای مختلف یک تصویر ممکن است متفاوت باشد، الزم است میزان تاری شدت تاری قسمت
هر  برای برآورد میزان تاری که در آن تاری تصویر پیشنهاد شده است نقشه تخمینروش برای یک در این مقاله . مناسبی برآورد شود

دهد که  ما نشان می های بررسی .شود استفاده می با نسخه تارشده آنپیکسل بالک محیطی  های ویژگی از اختالف، پیکسل تصویر
انجام شده روی یک  های آزمایش .باشند تری می ی فرکانسی پایینامحتو داراینواحی تار در تصویر، در مقایسه با نواحی غیرتار، 

و  محلی روی دو نوع تاری ناشی از حرکتبر های موجود  مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روشپایگاه داده بزرگ از تصاویر تار و 
 .دهد نشان میرانقشه تاری در استخراج روش پیشنهادی برتری  ،تمرکز لنز

  كلید واژه ها
 .تاری نقشه، تبدیل کسینوسی، ، بالک محیطیتاری
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1 Spilling over 

سرریز وجود آید این  به) دوربین یا صحنه(اگر تاری در اثر حرکت 
طور کلی، با تار  به. افتد اتفاق میحرکت  راستایدر فقط  اطالعات

 های همجوار پیکسلشدت روشنایی اختالف بین شدن یک تصویر، 
اطالعات فرکانس باالی تصویر لذا در اثر تاری،. شود میکم  آن

  . شود کاهش یافته و دیدن جزئیات در تصویر دچار مشکل می

روی شناسایی و  برتحقیقات انجام شده در زمینه تاری، اغلب 
همه که در آن میزان تاری تمرکز دارند ۲ثابت با مکانرفع تاری 

از آنجایی که ]. ۷[تا ] ۱[ شود فرض میهای تصویر یکسان  پیکسل
یعنی ، همه جای تصویر به یک اندازه نیستمیزان تاری در همواره 

از میزان تاری برای رفع تاری تصویر، ابتدا باید  متغیر با مکان است،
دهنده مقادیر تاری  نشانماتریسی که . آن اطالع پیدا کردهای  پیکسل
در زمینه استخراج . نام دارد ۳تاری نقشه تصویر استهای  پیکسل
در . صورت گرفته است مختلفی تاری یک تصویر تحقیقات نقشه

گیر در  فیلترهای مشتق ٤های آمارهکه گزارش شده است ] ۸[
و  متفاوت استتصویر به طور قابل توجهی  غیرتارهای تار و  بخش

                                                           
2Spatially invariant  
3Blur map 
4Statistics 



۳۰ با نسخه تارشده آن یکسلپ یطیبر اساس اختالف بالک مح یرتصوینقشه تارینتخم 

] ۹[در . تاری استفاده شده است نقشهاز این تفاوت برای استخراج 
به دست  ها آنمقادیر تکین  با بررسی تصویر های پیکسلمیزان تاری 
 به همراه تصویر ورودیگرادیان های  از آماره] ۱۰[در . آمده است

برای تخمین میزان تاری )غیرتار( های تصاویر طبیعی آماره
برای تشخیص و ] ۱۱[در . شده استاستفاده های تصویر  پیکسل
مانند شیب طیف  تاری محلی های از ویژگیبندی نوع تاری  طبقه

، و همخوانی همبستگی ۲، دهانه هیستوگرام گرادیان۱توان محلی
با بررسی تبدیل فوریه ] ۱۲[در . شده استکمک گرفته  ۳محلی
های مختلف  معیاری برای تخمین میزان تاری بخش ،تصویر نواحی

ای روی کانال  یک مدل دو الیه] ۱۳[در . استشدهتصویر ارائه 
هر دو الیه  برای ساختن .ایجاد گردیده است )کانال شفافیت( آلفا
استفاده  و کمک کاربر ٤های بوریابافی زمینه از روش زمینه و پس پیش

های  ، تاری قسمتاین دو الیهسپس، با تحلیل محتوای .شده است
تشخیص و  برای] ۱۴[در .شود مختلف تصویر برآورد می

تاری و  میزانبندی نواحی تار و غیرتار تصویر، ارتباط بین  قطعه
برای تشخیص این ارتباط از . شکل هسته تاری بررسی گردیده است

از ] ۱۵[در . ای از تصاویر آموزشی استفاده شده است مجموعه
اطالعاتی چون رنگ، گرادیان و طیف فرکانسی برای تشخیص 

 بندهای در این تحقیق طبقه. ده شده استنواحی تار در تصویر استفا
ها به کار  این ویژگی برای آموزش ترکیب بهینه ٥ماشین بردار پشتیبان

ر ورودی، نیاز است همچنین به ازای یک تصوی. است  گرفته شده
برای ] ۱۶[در . یا غیرتار توسط کاربر مشخص گردد یک ناحیه تار

هایی استفاده شده  های تصویر، از ویژگی تخمین میزان تاری بالک
تصویر مختلف  )های مقیاس( حوسطازاز آنها هر یک کهاست 

های سطح گرادیان،  ها شامل آماره این ویژگی .اند استخراج گردیده
 ٦معیار کشیدگی توزیع گرادیان و میانگین تجمعی توان اسپکتروم

از  ،ها عالوه بر استفاده از این ویژگی. باشند های تصویر می بالک
یک مجموعه آموزشی حاوی هزار تصویر نیز استفاده شده است که 

برای این  .شده است گذاری توسط کاربر برچسبها نواحی تار  در آن
ای ه منظور گروهی از فیلترهای مستقل خطی برای جداسازی بالک

در روش مذکور بسیار  آموزشمرحله . تار و غیرتار ایجاد شده است
محاسباتی لحاظ از  ها استخراج ویژگی ین،همچن. بر می باشد زمان

فضای زیادی از حافظه اشغال منجر به  نهایتًابسیار پیچیده بوده و 
  . می شود

انواع  ازای بهتاری  نقشهاستخراج های مذکور برای  دقت روش
استخراجی در این  نقشه. باشد بخش نمی مختلف تاری رضایت

الزم برای کاربردهایی چون رفع تاری برخوردار  همواریاز  ها روش
مرحله اول در رفع تاری محلی، تشخیص  از آنجایی که. یستن

 همواریاستخراجی دارای  نقشهاگر  ،محدوده تار در تصویر است
کافی در نواحی تار نباشد، تعیین دقیق محدوده ناحیه تار در تصویر 

  .ذیر نخواهد بودپ  امکان

                                                           
1Local power spectrum slope 
2Gradient histogram span 
3Local autocorrelation congruency 
4Matting 
5Supported Vector Machine 
6Cumulated Average Power Spectrum  

تصویر، از پیکسل  میزان تاری هر تخمیندر این مقاله برای 
های مختلف و به مرکزیت  تاری دو بالک با اندازه ریدامقابتدا 
به  مقداردو این سپس میانگین . دنشو پیکسل تخمین زده میهمان

با انجام . شود عنوان میزان تاری پیکسل مربوطه در نظر گرفته می
در نواحی تار و دست آمده  به نقشه تاریهمواری این کار،
 یکهای  ویژگیاز اختالف بین در این مقاله،.گردد تضمین میغیرتار
 آن بالک ، برای تخمین میزان تاریو نسخه تار شده آن بالک

اگر بالک مورد نظر از قبل تار باشد، اختالف بین . شود میاستفاده 
. های آن و نسخه مجدد تار شده آن کمتر مشهود خواهد بود ویژگی
استفاده از این اختالف در تعریف یک معیار ، در این مقاله هدف
روش  کمکبه دست آمده با  یجانت. است تخمین تاریبرای  مناسب

] ۱۶[از لحاظ کیفی قابل مقایسه با روش ارائه شده در  یشنهادی پ
  . بار محاسباتی کمتری داردباشند، ضمن اینکه روش پیشنهادی  می

در بخش . در ادامه، این مقاله به صورت زیر تنظیم شده است
سپس در بخش . پرداخته شده استروش پیشنهادی  به معرفی دو
 .آورده شده است یگیر بحث و نتیجهنتایج و در بخش چهار  ،سه

 تاری نقشهروش پیشنهادی برای استخراج  ۲
 یمعیارتخمین میزان تاری هر پیکسل تصویر،  به منظور

های بالک حاوی  اختالف بین ویژگیبر اساس که  گردد می پیشنهاد
نسخه سپس .دشو تعریف میبالک پیکسل با نسخه تار شده آن 

در . گردد پیشنهاد می، ماهیت بالک بر اساسبهبود یافته این معیار، 
  .شود داده می شرحبهبود آنادامه، ابتدا معیار مذکور و سپس طریقه 

  تاری  تخمین میزانبرای  پیشنهادیمعیار  ۲-۱

متمایز کننده از یک ویژگی شده در این مقاله،  پیشنهادمعیاردر 
 طبیعیاگر یک تصویر  :استفاده شده استتصاویر تیز و تار 

تواند تصویر نماییم، چشم انسان به راحتی میرا تار ) تیزتصویر (
اما اگر همین تصویر تار . اصلی و تصویر تار شده را از هم تمیز دهد

را دوباره تار نماییم، میزان اختالف مشاهده شده بین تصویر تار و 
تصویر دوباره تار شده توسط چشم انسان بسیار کمتر از اختالف 

). ۱شکل (] ۱۷[ باشدشده می بین تصویر تیز و تصویر یک بار تار
فرض . متوجه شد توانمی را در حوزه فرکانس بهتر این امردلیل 

تصویر . نشان دهیمرا بادر حوزه مکان کنید تصویر اولیه 
  .شودبه صورت زیر تعریف می، شده،  تاریکبار 

)۱ (  

فیلتر نیز  h. است نشان دهنده عمل کانولوشن  در رابطه فوق
. باشددلخواهی گذر  فیلتر پاییننوع تواند هر  میتار کننده است که 

تصویر دوباره تار شده نیز با تار کردن مجدد تصویر تار به دست 
  :آیدمی

)۲(   

  : خواهیم داشتدر حوزه فرکانس 

)۳( 
  



یابولقاسمیدپور و وححسن یدجواران، حمیعسکریبهط ۳۱ 

-می و  ، تبدیل فوریه به ترتیب و  ، در رابطه فوق 
برای سادگی فرض . خواهند بود به ابعاد  و  ، . باشند
به عنوان مثال (یک فیلتر هموار کننده با یک اندازه ثابت  hکنیم  می

  :یعنی. است) ۱×۷با اندازه 

)۴( 1
7 1 1 1 1 1 1 1  

به صورت زیر  ،9برای مثال  برای، ماتریس مقادیر
 : است

1    0.268    0.219    0.143    0.050    0.050    0.143    0.219   0.268 
1    0.268    0.219    0.143    0.050    0.050    0.143    0.219   0.268
1    0.268    0.219    0.143    0.050    0.050    0.143    0.219   0.268
1    0.268    0.219    0.143    0.050    0.050    0.143    0.219   0.268
1    0.268    0.219    0.143    0.050    0.050    0.143    0.219   0.268
1    0.268    0.219    0.143    0.050    0.050    0.143    0.219   0.268
1    0.268    0.219    0.143    0.050    0.050    0.143    0.219   0.268
1    0.268    0.219    0.143    0.050    0.050    0.143    0.219   0.268
1    0.268    0.219    0.143    0.050    0.050    0.143    0.219   0.268

 

 : نیز به صورت زیر خواهد بود 2مقادیر ماتریس 

1    0.072    0.048    0.020    0.002    0.002    0.020    0.048  0.072 
1    0.072    0.048    0.020    0.002    0.002    0.020    0.048  0.072 
1    0.072    0.048    0.020    0.002    0.002    0.020    0.048  0.072 
1    0.072    0.048    0.020    0.002    0.002    0.020    0.048  0.072 
1    0.072    0.048    0.020    0.002    0.002    0.020    0.048  0.072 
1    0.072    0.048    0.020    0.002    0.002    0.020    0.048  0.072 
1    0.072    0.048    0.020    0.002    0.002    0.020    0.048  0.072 
1    0.072    0.048    0.020    0.002    0.002    0.020    0.048  0.072 
1    0.072    0.048    0.020    0.002    0.002    0.020    0.048  0.072 

 

بین عناصر ریدامقجایی که از آنشود، همانطور که مالحظه می
بین  نیز 2مقادیر ، باشندمی )نزدیک به صفرغالبًاو (یک  تاصفر 

یک  مربعزیرا ( خواهند بودتر  صفر تا یک، ولی به صفر نزدیک
. )دشخواهد تر  نزدیک، به صفر رمقدار نزدیک به صف

به طور و  اختالف بین ، عناصرمستقل از ،بنابراین
  :یعنی. است و  قابل توجهی کمتر از اختالف بین 

| |  | | 
اختالف بین یک تصویر دهد که نه تنها  های ما نشان می بررسی

 تاربار  یکتیز و تصویر تار شده آن بیشتر از اختالف بین تصویر 
اختالف بلکه، است، در حوزه فوریه و نسخه دوباره تار شده آن شده 
از جمله تبدیل هادامارد، موجک (این تصاویر  های تبدیلدیگر بین 

با انجام . ز به همین صورت استنی) و تبدیل کسینوسی
تبدیل این نتیجه حاصل شد که ها، این تبدیلروی  هایی آزمایش

نتیجه حاصل از . بهتری برای این اختالف استنماینده کسینوسی 
تبدیل  یک- نُرماختالف بین که انجام شده نشان داد  های آزمایش

تار شده  تبدیل کسینوسی نسخه یک-نُرماولیه با تصویر کسینوسی 
را اختالف بصری تصویر اولیه و نسخه تار شده آن  به خوبیآن

دانیم، اختالف اساسی بین تبدیل  همانطور که می.کند منعکس می
کسینوسی تصویر اولیه و نسخه تار شده آن در مقادیر نزدیک به 

از آنجایی که در محاسبه . آنهاست) ضرایب فرکانس باالی(صفر 
به صفر تأثیر کمتری نسبت به مقادیر دو، مقادیر نزدیک -نُرم

یک، میزان تأثیر -به یک دارند، در حالیکه در محاسبه نُرم  نزدیک
این تواند  میدو -بهتر از ُنرم یک-نُرمتمام مقادیر یکسان است، 

  . کندمنعکس اختالف را 

، تصویر تار شده آن )الف(یک تصویر بدون تاری  ۱شکل 
و تبدیل کسینوسی مربوط به  ؛)و(، تصویر دوباره تار شده آن )ج(
مربوط به تبدیل کسینوسی هر تصویر  یک-نُرم. دهدها را نشان میآن

شود همانطور که مشاهده می. نیز در ذیل تبدیل آن ذکر شده است
 یک-نُرمتبدیل کسینوسی تصویر اصلی و  یک-نُرماختالف بین 

و اختالف بین  ؛۱۷۸۲تبدیل کسینوسی تصویر تار شده آن، برابر 
تبدیل  یک-نُرمبار تار شده و تبدیل کسینوسی تصویر یک یک-نُرم

دامنه ( باشدمی ۲۰۷کسینوسی تصویر دوبار تار شده آن، برابر 
آن  ابعادو  [1 0] در بازه تصویر های پیکسل تغییرات
 .)باشد می۲۶۰×۱۹۴

توان از این اختالف در تخمین میزان تاری در یک تصویر یا می
تصویر  های فرض کنید بالک. های یک تصویر استفاده نمود بالک

ابتدا . است ابعادبالکی با . نشان دهیماصلی را با 
دهیم تا بالک تار تحت کانولوشن قرار می را با فیلتر بالک 

تواند باشد، برای  ای می هر فیلتر تار کننده فیلتر . شده به دست آید
برای افزایش کارایی  .گذر باشد کنیم یک فیلتر پایین ی فرض میسادگ

و عمودی جهت افقی هر دو تاری را در کاهش اثر زاویه تاری، و 
را خواهیم  و  بالک تار دو بنابراین . کنیماعمال می

تر از  کوچکاما (االمکان بزرگ  حتیباید فیلتر انتخابی اندازه . داشت
  .را بهتر نشان دهد غیرتارتفاوت بالک تار و تا  باشد) اندازه بالک

  
  )بدون تاری(تصویر طبیعی  - الف

  
- نُرم - )الف(تصویر DCT- ب
  ۲۷۱۰=یک

  
هفده پیکسل در (تصویر تار شده  - ج

  )جهت افقی

  
- نُرم - ) ج(تصویر DCT - د

  ۹۲۸=یک

  
) ج(تصویر دوباره تارشده تصویر  - و
  )هفده پیکسل در جهت افقیمجدداً (

  
  ۷۲۱=یک- نُرم) و(تصویر  DCT - ه

یک تصویر تار، تصویر تار شده و تصویر دوباره تار شده آن و  ۱شکل 
  .هاتبدیل کسینوسی مربوط به آن



۳۲ با نسخه تارشده آن یکسلپ یطیبر اساس اختالف بالک مح یرتصوینقشه تارینتخم 

)۵(,
1

1 …   1 ,  

)۶      (,   

یک  و 1با ابعاد )سطری( یک فیلتر پایین گذر افقی 
در رابطه  باشند می1با ابعاد )ستونی( فیلتر پایین گذر عمودی

 یک-نُرمنسبت بین  در ادامه. به معنی ترانهاده است ..فوق،
های  تبدیل کسینوسی نسخه یک-نُرمتبدیل کسینوسی بالک اولیه با 

های به دست آمده به  میانگین نسبت. گردد تار شده آن محاسبه می
  . شود در نظر گرفته میعنوان میزان تاری بالک 

)۷( 1
2   

)۸     ( , 

)۹( , 
 

 و  عملگر تبدیل کسینوسی و  در رابطه فوق 
-نُرمنیز نشان دهنده  ..دنباشمی تار شده بالک  های نسخه
  :یعنیاست  یک

)۱۰(| , |
,

 

همانطور که . کند تغییر میدر بازه صفر تا یک  مقدار 
قبال نیز ذکر گردید، در این مقاله، میزان تاری یک پیکسل برابر با 

های مختلف و با  میانگین میزان تاری دو بالک حول آن با اندازه
دلیل انتخاب دو . شود مرکزیت همان پیکسل در نظر گرفته می

همواری خواهیم  میضمن اینکه بالک حول هر پیکسل این است که 
 .یابدافزایش  نیز تخمین میزان تاری دقتایش یابد، افزنقشه تاری 

و   را با ,در موقعیت  بنابراین اگر دو بالک حول پیکسل
پیکسل از رابطه زیر به دست  آننشان دهیم، میزان تاری  

  :آید می

)۱۱(
, 2  

هر چه به یک و کند در بازه صفر تا یک تغییر می ,مقدار 
طبیعی یک تصویر  ۲شکل . تر باشد، میزان تاری بیشتر است نزدیک

نقشه و  )حرکت یک شیء در صحنه(با تاری ناشی از حرکت محلی 
. دهد را نشان می به وسیله معیاربدست آمده برای آن  تاری
تاری بدست آمده بوسیله این  شدتشود  طور که مشاهده می همان
. است غیرتارهای  های تار تصویر بیشتر از بخش برای بخش معیار

. اما به ازای نواحی هموار نیز میزان تاری زیاد تخمین زده شده است
زیرا در یک بالک هموار، جزئیات . دلیل این امر نیز واضح است

 نوسی صفرباال در تبدیل کسی  انسدر نتیجه مقادیر فرک. اندک است
در اثر تار کردن بالک، فقط بخش . یا نزدیک به صفر هستند
بنابراین تبدیل . شوند های باال صفر می کوچک دیگری از فرکانس

کسینوسی بالک اولیه و تبدیل کسینوسی نسخه تار شده آن، اختالف 
راهی دنبال  بهباید  توان نتیجه گرفت می. چندانی نخواهند داشت

  .بود ارمعیاین برای بهبود 

  پیشنهادیمعیارنقشه استخراجی با  - ب  .تصویر اصلی - الف
  .پیشنهادی معیاریک تصویر تار و نقشه تاری با استفاده از   ۲شکل 

 

  پیشنهادی بر اساس ماهیت بالکمعیار  بهبود۲- ۲

های هموار را  میزان تاری بالک همانطور که ذکر شد، معیار
بنابراین بهتر است میزان تاری تخمین . زند بیش از اندازه تخمین می

هایی تضعیف گردد، ضمن اینکه میزان  زده شده برای چنین بالک
از آنجایی که . های دیگر تغییری نکند تاری تخمینی برای بالک

توان میزان همواری هر بالک را با واریانس آن بالک تخمین زد،  می
 ظیم میزان تاریدر این مقاله از واریانس بالک به عنوان فاکتور تن

بنابراین معیار نهایی تخمین میزان تاری . شود استفاده می تخمینی
  :گردد تعریف میصورت زیر  بهبالک یک 

)۱۲(  

یک  واریانس. باشد می برابر با واریانس بالک  پارامتر 
یعنی (در نتیجه مقدار توان زدیک به صفر است، نبالک هموار 

کمتر  مقدار دلیل اینکه  از طرفی به. نزدیک به دو است) 2
خواهد  برای چنین بالکی کمتر از مقدار  از یک است، مقدار 

 آنزیرا اگر یک عدد کمتر از یک را به توان دو برسانیم نتیجه  .بود
 :خواهد شد کوچکتریعدد 

)۱۳( β    0      آنگاه   اگر     1 

آن  باشد، مقدار تیزتر بالک مورد نظر  هرچهاز طرف دیگر، 
تر  نزدیکاست، در نتیجه مقدار توان نیز به یک تر  نزدیکبه یک 

 نزدیک به مقدار  بنابراین برای چنین بالکی مقدار . خواهد بود
مقدار تاری یک پیکسل با کمک رابطه زیر  نهایتدر . باشد می

  :گردد محاسبه می

)۱۴(
, 2  

بوسیله که دهد را نشان می الف-۲  تصویر شکل نقشه ۳شکل 
 نقشهشود  طور که مشاهده می همان. محاسبه گردیده استمعیار 

تاری در آن میزان و  است ب- ۲تاری بدست آمده بهتر از شکل 
  .تر است به واقعیت نزدیک) گوشه باال و سمت چپ(نواحی هموار 

  
  .بوسیله معیار بدست آمده  تاری نقشه  ۳شکل 
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  نتایج  ۳
تصاویر موجود در   برای بررسی روش پیشنهادی، مجموعه

به عنوان تصاویر آزمایشی انتخاب ] ۱۸[تشخیص تاری پایگاه داده 
تصویر  ۲۹۶ و از آنها، تصویر تار ۱۰۰۰این مجموعه شامل . شدند

تاری که در اثر حرکت بخشی از ( محلی تاری ناشی از حرکتبا 
تاری ناشی تصویر با  ۷۰۴و  )افتد صحنه حین اخذ تصویر اتفاق می

برای تخمین نقشه تاری در این تصاویر، اندازه دو .از تمرکز لنز است
. در نظر گرفتیم ۱۹×۱۹و  ۴۵×۴۵بالک حول هر پیکسل را برابر 

پیشنهادی بر روی چند تصویر از این مجموعه به همراه  روشنتایج 
های  در شکل] ۱۶[و ] ۱۲[ارائه شده در  های روشنتایج حاصل از 

نتایج را برای یک تصویر با  ۴شکل . نشان داده شده است ۵و  ۴
نتایج را برای چند تصویر با تاری  ۵و شکل تاری ناشی از تمرکز لنز 
نیز نتایج اجرای  ۶شکل . دهند نشان میناشی از حرکت اشیاء 

الگوریتم پیشنهادی را بر روی چند تصویر دیگر غیر از تصاویر 
  .دهد نشان می] ۱۸[موجود در 

توان  ، می۵و  ۴های  ه در شکلبا مقایسه نتایج نشان داده شد
به وسیله روش  استخراجی نقشهدریافت ) به صورت بصری(

نسبت به غیرتارنواحی تار و  دربیشتری  همواریدارای  ،پیشنهادی
در  غیرتارضمن اینکه تمایز بین نواحی تار و . استهای دیگر  روش

تار و  نواحی هموارییعنی (این دو ویژگی . است مشهودترنیز آن 
بندی مؤثر  نقش مهمی در قطعه) دو ناحیهبودن این تمایز و م غیرتار
  . دارد غیرتارتاری به دو ناحیه تار و  نقشه

یک تصویر ] ۱۸[پایگاه داده در به ازای هر تصویر موجود 
نیز وجود دارد که در آن نواحی توسط انسان  ۱گذاری شده برچسب

برای مقایسه بهتر . تار و غیرتار توسط انسان مشخص شده است
 Precision-Recallنمودار از ها،  روش پیشنهادی با دیگر روش

گذاری شده توسط  برچسبتاری با تصویر  نقشهمربوط به مقایسه 
، برای ]۱۶[مانند مرجع هدر این مقاله، . شود استفاده مینیز  انسان

یعنی یک تصویر (از خود نقشه تاری recallو  precisionمحاسبه 
در اینجا . شده استآن استفاده  بندی قطعهبدون  )خاکستریسطح 

precision  وrecall  از روی هیستوگرام نقشه تاری به دست آمده
دهنده تصویر  نشانبه ترتیب  و فرض کنید . است

ای ازنقشه  نیز ناحیه . ونقشه تاری باشند گذاری شده برچسب
گذاری  های تار درون تصویر برچسب بخش متناظر باتاری باشد که 

، هیستوگرام کل نقشه recallو  precisionمحاسبه برای . شده است
محاسبه ) ۴۰عنوان مثال  به(مشخص  binتاری در یک تعداد 

سپس . گردد نیز محاسبه می و هیستوگرام  هیستوگرام . شود می
 و نسبت precisionبه عنوان  به هیستوگرام  نسبت هیستوگرام 

 در نظر گرفته recallبه عنوان  Gبه هیستوگرام  هیستوگرام 
  . دنشو می

برای روش پیشنهادی و دو روش  Precision-Recallنمودار 
. رسم گردیده است ۷در شکل ] ۱۶[و ] ۱۲[مطرح شده در 

محاسبه شده برای  precisionمقدار  شود همانطور که مشاهده می
                                                           

1Ground-truth 

 recallاست و به ازای تمامی مقادیر  ۶/۰روش پیشنهادی باالتر از 
] ۱۲[بیشتر از مقدار محاسبه شده برای روش پیشنهاد شده در  

با مقایسه نتیجه روش پیشنهادی با روش پیشنهاد شده در . است
بزرگ  recallتوان به این نتیجه رسید که به ازای مقادیر  ، می]۱۶[
  .روش پیشنهادی باالتر است precisionار مقد) ۸۲/۰تر از  بزرگ(

)۱۵( 

)۱۶(  

ارائه  های روش پیشنهادی و روش ،بار محاسباتیمقایسه  برای
در حدود (مختلف  ابعادبر روی ده تصویر با ] ۱۶[و ] ۱۲[شده در 
ا پردازشگر دو روی یک کامپیوتر ب) ۶۴۰×۴۸۰تا  ۶۴۰×۴۰۰
با سیستم  چهار گیگابایت ، حافظه اصلیگیگاهرتز ۶/۲ایهسته
ا اجر ۳/۸متلب نسخه  و نرم افزار ۱/۸بیتی نسخه  ۶۴ ویندوز عامل

ثانیه  ۳/۵۱۲پیشنهادی برابر لگوریتم متوسط زمان اجرای ا. گردیدند
زمان برای الگوریتم ارائه ر حالیکه این د. دقیقه به دست آمد ۵/۸یا 

دقیقه محاسبه ۲۹/۳۴ثانیه یعنی  ۲۵/۲۰۵۷برابر ] ۱۶[شده در 
سرعت اجرای روش پیشنهادی شود  همانطور که مشاهده می .گردید

این زمان برای  .باشد می] ۱۶[برابر روش ارائه شده در  چهاربیش از 
 اگرچه. به دست آمد ثانیه ۶/۸برابر ] ۱۲[روش پیشنهاد شده در 

همانطور که از  ، امایی داردسرعت باال] ۱۲[ارائه شده در روش 
توان استنباط کرد نقشه تاری استخراج شده به  مشاهده نتایج می

تری نسبت به روش پیشنهادی  کیفیت پایینکمک این روش دارای 
  . است

  گیری  بحث و نتیجه  ۴
در این مقاله یک روش برای استخراج نقشه تاری تصویر 

استخراج نقشه تاری با استفاده از روش . شده استپیشنهاد 
. گیرد های دیگر صورت می تر از روش پیشنهادی بسیار سریع

هایی که روش پیشنهادی برای تخمین میزان تاری استفاده  ویژگی
نماید، ضمن سادگی، متمایز کننده نواحی تار و غیرتار تصویر  می
مواری نقشه استخراجی تمایز بین نواحی تار و غیرتار و ه. باشند می

توان برای اهدافی چون  نشان دهنده این است که از این نقشه می
تشخیص شیء تار در تصویر، تشخیص عمق اشیاء و رفع تاری 

به عنوان مثال، در فرایند رفع تاری تصویر، نقشه . اشیاء استفاده کرد
) هسته(تواند به عنوان یک ماسک برای تخمین اطالعات  تاری می

توان با توجه  می همچنین . کار گرفته شود مربوط به بخش تار بهتاری 
. بندی نمود به نقشه تاری، تصویر را به دو ناحیه تار و غیرتار قطعه

، تاری مربوط ]۱۹[های رفع تاری کور  سپس، با استفاده از روش
استفاده از این نقشه در رفع تاری تصویر . به ناحیه تار را رفع کرد

 .باشد سندگان مقاله میینده نوجزء کارهای آی



 

۳۴ با نسخه تارشده آن یکسلپ یطیبر اساس اختالف بالک مح یرتصوینقشه تارینتخم

  

  .روش پیشنهادی - د  ].۱۶[ Shi - ج  ].Chakrabarti ]۱۲ - ب  .تصویر اصلی - الف

  . و نقشه تاری آن) با تاری ناشی از تمرکز لنز(یک تصویر تار   ۴شکل 

  

  

  

        

 

 
 روش پیشنهادی - د ].۱۶[ Shi - ج ].Chakrabarti ]۱۲ - ب .تصویر اصلی - الف

  

  .ها تاری آن نقشهو  ])۱۸[از مجموعه تصاویر مرجع (با تاری ناشی از حرکت  چند تصویر تار  ۵شکل 
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  .تصویر اصلی - الف

  
  .تاری تصویر الف نقشه - ب

  
  .تصویر اصلی - ج

  
  .تاری تصویر ج نقشه - د

  .با استفاده از روش پیشنهادی ها آن بدست آمده برای تاری نقشهدو تصویر تار و   ۶شکل 

 

 
 .گذاری شده توسط انسان برچسب های تاری استخراجی در مقایسه با تصاویر نقشهPrecision-Recallنمودار   ۷شکل 
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 یمدرک کارشناس جواران یعسکر یبهط
در رشـــــته  ۱۳۸۱خـــــود را در ســـــال 

ــزار از  نرم یشگــرا یوترکــامپ یمهندســ اف
تهـران و مـدرک  یعتیدانشکده دکتر شر

 ۱۳۸۴ارشد خود را در سال  یکارشناس
 یشگـــرا یوترکـــامپ یدر رشـــته مهندســـ
ـــوش مصـــنوع ـــ یه ـــگاه ش  یرازاز دانش

ــــتدر ــــون ا هم. نمــــود یاف  یشــــاناکن
هـوش  یشگـرا یوترکـامپ یدر رشـته مهندسـ یع دکتـری مقطدانشجو
 یقـاتیتحق یهـا ینهزم. باشد یم شاهرود یدر دانشگاه صنعت یمصنوع

ــه ا ــورد عالق ــانم ــو یش ــردازش تص ــاز به و یرپ ــو یس ــقاز طر یرتص  ی
  .سازی است ینهبه
  
ــدمح ــ پور حســن ی  یمــدرک کارشناس

در رشــــته  ۱۳۷۲خــــود را در ســــال 
افزار  سخت یشگرا  یوترکامپ یمهندس

و  یـــراناز دانشـــگاه علـــم و صـــنعت ا
ارشــد خــود را در  یمــدرک کارشناســ

 یدر رشـــــته مهندســـــ ۱۳۷۵ســـــال 
از  یهـوش مصـنوع یشگـرا  یوترکامپ

 یافـــتدر یرکبیـــرام یدانشـــگاه صـــنعت
خــود را در  یمقطــع دکتــر یالتتحصــ ۱۳۸۳در ســال . نمــوده اســت
 یدر دانشـگاه صـنعت یگنالپردازش سـ یشگرا یوترکامپ یرشته مهندس

ــدکوئ ــه اتمــام رســاند یااســترال ینزلن در حــال حاضــر اســتاد  یشــانا. ب
ــامپ یدانشــکده مهندســ ــاور یوترک  یاطالعــات دانشــگاه صــنعت یو فن

ــتند و زم ــاهرود هس ــهش ــاتیتحق ین ــه ا یق ــورد عالق ــانم ــردازش  یش پ
 یکـاو و داده یمصـنوع یعصـب یها شـبکه یر،ال، پـردازش تصـویگنس

  .است
  

و  یمدارک کارشناسـ یابوالقاسم یدوح
در  یـبارشـد خـود را بـه ترت یکارشناس
در رشــــــته  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۴ یســــــالها
از دانشــگاه  یــکالکترون-بــرق یمهندســ
 یشـانا. نمـود یافـتشـاهرود در یصنعت

پـردازش  ینـهخـود در زم یمدرک دکتـر
 ۱۳۹۰را در سـال  یپزشـک هاییگنالس

ـــار ـــگاه س ـــتان  یاز دانش ـــور انگلس کش
 یحســگر یشــانمــورد عالقــه ا یقــاتیتحق یهــا ینــهزم. نمــود یافــتدر

و  یگنالهاتنــک، و پــردازش ســ یبازسـاز یکشــنری،د یــادگیریفشـرده، 
دانشـگاه  یعلمـ یـاتبوده و در حـال حاضـر عضـو ه یپزشک یرتصاو
  .باشد یشاهرود م یصنعت


