ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۹

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎتﺷﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ
*،۲

اﺳﻤﺎ رﺣﯿﻤﯽ۱و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﮕﺎن

ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺿﻌﻒ در ﻃﺮاﺣـﯽ ﻟﻨـﺰ دورﺑـﯿﻦﻫـﺎ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .روشﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒـﻪﻫـﺎ و ﻣﺮزﻫـﺎ را ﺗﯿـﺰ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﻟـﯿﮑﻦ
ﺗﯿﺰﺳﺎزی ﻟﺒﻪﻫﺎ ،ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﯾﺰ و اﯾﺠـﺎد آﺛـﺎر ﺗﺼـﻨﻌﯽ در ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﻟـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿـﮏﻫـﺎی ﺗﯿﺰﺳـﺎزی ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺣﺪی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﻮﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺎد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﺗﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐﻠـﯽ
ﻧﺴﺒﯽ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖﻧﻮرد در ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  HSVاﺳﺖ .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼـﻮﯾﺮ
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻮرد ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل روﺷـﻨﺎﯾﯽ از ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از
اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻮرد ،ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .در ﯾـﮏ روﻧـﺪ ﺗﮑﺮارﭘـﺬﯾﺮ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﯿـﺰان وﺿـﻮح
ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ،ﺷﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴـﻞﻫـﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از اﯾﺠـﺎد ﺗﺤﺮﯾﻒﻫـﺎی رﻧﮕـﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﻮﯾﺰ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑـﺮ روی ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺣـﺎوی
ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﺗﺎری آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺟﻬـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﺎری  ،%۴۷ﺟﻬـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل
ﻧﻮﯾﺰ  %۸۵و ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ  %۸۳ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺗﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﺎتﺷﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه.
ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،دارای ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎﯾﯽ

۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺷـﺪت رﻧـﮓ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﻮﯾﺰﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ

ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺤﻮری ﭘﺮدازش ﺗﺼـﺎوﯾﺮدﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ ] [۱و ].[۲

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻣـﺎﻫﻮارهای ،ﭘﺰﺷـﮑﯽ،
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۹۶درﯾﺎﻓـﺖ ،در دیﻣـﺎه  ۱۳۹۷ﺑـﺎزﻧﮕﺮی و در

اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

 ۱داﻧﺸــﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ـﯽ ﮐــﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،واﺣــﺪ ﺷ ـﯿﺮاز ،داﻧﺸــﮕﺎه آزاد

اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﯿﺮاز ،اﯾﺮان

راﯾﺎﻧﺎﻣﻪedu.asma.rahimi@gmail.com :

 ۲ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،واﺣﺪ ﺷﯿﺮاز ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﯿﺮاز ،اﯾﺮان

راﯾﺎﻧﺎﻣﻪshayegan@iaushiraz.ac.ir :

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﮕﺎن

روﺷﻬﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ روﺷﻬﺎی ﺣـﻮزه
ﻣﮑﺎن و روشﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻄﻼح ﺣﻮزه ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﺎره دارد و روشﻫـﺎی
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑـﺎ ﭘﯿﮑﺴـﻞﻫـﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺳـﺮوﮐﺎر
دارﻧــﺪ .ﺗﺒــﺪﯾﻞﻫﺎی ﺷــﺪت روﺷــﻨﺎﯾﯽ و ﻓﯿﻠﺘﺮﮔــﺬاری ﻣﮑــﺎﻧﯽ در دﺳــﺘﻪ
اﺻﻠﯽ ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧـﺪ .ﺗﺒـﺪﯾﻞﻫﺎی ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺮ روی ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺗﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬـﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﺮﺳـﻮم

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎتﺷﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ

2

ﺟﻬــﺖ ﺑﻬﺴــﺎزی ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از :ﺗﺒــﺪﯾﻞﻫﺎی ﻣﻨﻔــﯽ ،ﺗﺒــﺪﯾﻞﻫﺎی

ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ

ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮان].[۲

داﺷﺖ.

ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ،ﻣﻌﮑﻮس ﺳﺎزی ﺳﻄﻮح روﺷـﻨﺎﯾﯽ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه

ﺑﺮﺧﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺎﺳـﮏ ﺗﯿﺰﺳـﺎزی

۱

۲

دارد و ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮی در ﻧـﻮاﺣﯽ ﺗﺎرﯾـﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ

) (USMو ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ) ،(GFﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯽ اﮐﺜـﺮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫـﺎی ﺗﺎرﯾـﮏ

ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد آﺛـﺎر ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب و

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی روﺷﻦ،

ﺗﺼــﻨﻌﯽ در ﺗﺼـــﻮﯾﺮ ﻣـــﯽ ﺷـــﻮﻧﺪ] [۹و ] .[۱۰ﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ ،اﻓـــﺰاﯾﺶ

ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮان ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄـﯽ ﻣـﯽ

ﮐﻨﺘﺮاﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺳﺮاﺳــﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎدﻟﺴــﺎزی

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ،درﺧﺸـﻨﺪﮔﯽ و ﮐﻨﺘﺮاﺳـﺖ را

ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ) ،(HEﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓـﺘﻦ ﺑﺮﺧـﯽ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺼـﻮﯾﺮ از

ﮐﻨﺘﺮل ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻮان اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ

ﺟﻤﻠــﻪ رﻧــﮓ و ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺷــﺪه][۱۱و اﻓــﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳــﺖ ﺑــﻪ

ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺷﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ،

ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯿﻬﻤﭽـﻮن ﻣﺘﻌـﺎدل ﺳـﺎزی ﻫﯿﺴـﺘﻮﮔﺮام ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻨﺘﺮاﺳـﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ روﺷﻦ ﻧﮕﺎﺷـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و

ﺗﻄﺒﯿﻘـــﯽ ﻣﺤـــﺪود ﺷـــﺪه ) (CLAHEو ﻣﺘﻌﺎدﻟﺴـــﺎزی ﻫﯿﺴـــﺘﻮﮔﺮام

ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﺘﺮ ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﯾﮑـﯽ از ﻣﺰاﯾـﺎی اﯾـﻦ ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﯾﺎ ) (DRSHEﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ را

ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه و ﺳـﻔﯿﺪ ﻣﻄﻠـﻖ ﺗﻐﯿﯿـﺮی ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ.ﻓﯿﻠﺘﺮﮔـﺬاری ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ] [۱۲و] .[۱۳از ﻃﺮف دﯾﮕـﺮ ،ﺗﮑـﺮار زﯾـﺎد ﻋﻤـﻞ ﺗﯿـﺰ

اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﯿﺰﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺷـﺪن ﻓﯿﻠﺘـﺮ

ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ،زﻣﺎن اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﻮﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد

ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد.

در ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ

۳

٤
٥

در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺮژی در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و در

و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮ روی ﻃﯿﻒ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﻧﯿـﺰ

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺎد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﻮد ،ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻫﻤﻮارﺳﺎز و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫـﺎی ﺗﯿﺰﺳـﺎز ﺗﻘﺴـﯿﻢ

ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ آﻧﮑــﻪ ﻫــﺪف ﻧﻬــﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎی ﺑﻬﺒــﻮد ﺗﺼــﻮﯾﺮ ،اﻓــﺰاﯾﺶ

ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻮارﺳـﺎزی ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﮔـﺬر و ﺣـﺬف و

وﺿﻮح و ﺗﯿﺰی ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧـﻮﯾﺰ در

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ و ﺗﯿـﺰ ﺳـﺎزی ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘـﺮ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] [۱۴ﻟـﺬا در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،روش ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر

ﺑﺎﻻﮔــﺬر و ﺣــﺬف ﭘﯿﮑﺴــﻞﻫــﺎی ﻓﺮﮐــﺎﻧﺲ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ،ﻣﻮﺟــﺐ

ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫـﺎی

ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از-۱ :ﻋـﺪم ﺑﻬﺒـﻮد

ﺑﺎﻻﮔﺬر،ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﯿﺰ ﻧﻤﻮده وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮی آن ﻫـﺎ را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ

ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘـﺮ ﺟﺰﺋﯿـﺎت

دﻫﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت رﻧﮕﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻣـﯽ ﺷـﻮد-۲ .

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺗﯿﺰﺳﺎزی و ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧـﺪ .ﻫـﺪف از ﺗﯿﺰﺳـﺎزی ،ﺑﻬﺒـﻮد

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧـﻮﯾﺰ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ،وﺿـﻮح و ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻮدن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﯿﺐ و داﻣﻨﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺪون اﯾﺠﺎد آﺛﺎر ﺗﺼـﻨﻌﯽ ﺑـﻮده و ﻫـﺪف ﺣـﺬف

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ،ﺑـﻪ

ﻧﻮﯾﺰ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ] .[۳ﺑﺴـﯿﺎری از

ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺗﻌـﺪادی

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از دو ﻫـﺪف

از روش ﻫــﺎی ﻣــﻮﺛﺮ ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﺎت ﺷــﺪﮔﯽ

ﻓﻮق ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮم ،روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی،

ﻫﺮ دو ﻫﺪف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬـﻢ در

ﻣﻮاد و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم آزﻣﺎﯾﺶ

اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ].[۴

ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺑﺨـﺶ ﭘـﻨﺠﻢ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻫﺪاف ﻣﻬـﻢ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﺗﯿـﺰی
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻧـﻮﯾﺰ در

آﻣــﺪه را ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ روش ﻫــﺎی ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﺎت ﺷــﺪﮔﯽ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾـﺎد ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻧﺸـﻮد ،اﺳـﺖ ] [۵و ] .[۶ﻟﻨﺰﻫـﺎ و ﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎی
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿـﺰ ،ﺑـﺮای از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن ﻧـﻮﯾﺰ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺗـﺎر ﮐﻨﻨـﺪه را روی ﺗﺼـﺎوﯾﺮ اﻋﻤـﺎل ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از روش ﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ،ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ] .[۷ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﮔﺬر و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر دو روش اﺳﺎﺳـﯽ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ] .[۸ﻣﺰﯾﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔـﺬر،
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻮﯾﺰ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎر ﺷـﺪن ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﯾﮑـﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت اﯾـﻦ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺰﯾﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻﮔﺬر ،ﺗﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮزﻫﺎی ﺑـﯿﻦ
ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﯾﮑﻨﻮاﺧــﺖ اﺳــﺖ ،اﻣــﺎ اﯾــﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫــﺎی ﺧﻄــﯽ ،ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺣﺴﺎس ﮐـﺮده و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﮐﻨﺘﺮاﺳـﺖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ را ﺑـﯿﺶ از
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اﺳﻤﺎ رﺣﯿﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﮕﺎن
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 ۲ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕـﺎم
ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﻘـــﺪار ﭘﯿﮑﺴـــﻞ ﺧﺮوﺟـــﯽ ،آﻣـــﺎر ﻣﺘﻨـــﺎﻇﺮ ﯾـــﮏ ﻣﻨﻄﻘـــﻪ از

 ۱-۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی

ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ آن ﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه ،ﺗﺼـﻮﯾﺮ

 ۱-۱-۲وﺿﻮح و ﺗﯿﺰی ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺗﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﯿﺰی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻢ ﺷـﻮد ،ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﺤـﻮ
ﺷﺪه و ﺑﺮﺧـﯽ ﺟﺰﺋﯿـﺎت آن از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽرود و اﮔـﺮ ﺗﯿـﺰی ﯾـﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﯾﺎد ﺷﻮد در ﮐﻨﺎر ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿـﺮ ﻋـﺎدی
دﯾــﺪه ﻣــﯽﺷــﻮد ] .[۱۵ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ،ﺿــﻌﻒ در ﻃﺮاﺣــﯽ ﻟﻨﺰﻫــﺎی
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﮑﺴﺒﺮداری ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد ﺗﺼـﺎوﯾﺮ دارای ﻧـﻮﯾﺰ ﻣـﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻮﯾﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،دورﺑـﯿﻦ ﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدی ﺗﺼـﻮﯾﺮ
درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺗﺎر و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣـﯽ
ﺷﻮﻧﺪ].[۱۶
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﯿﺰ ﺳﺎزی  ،ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ

ﺑﻬﺒــﻮد ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﺧﺮوﺟــﯽ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد] .[۱۸ﻓﯿﻠﺘــﺮ ﻫــﺪاﯾﺖ ﺷــﺪه،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ دوﻃﺮﻓﻪ ،ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻮار را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﻟﺒﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ
داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮔﺮادﯾﺎﻧﺖ ﻣﻌﮑﻮس اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺧﻄـﯽ ﻣﺤﻠـﯽ
ﺑــﯿﻦ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻫــﺪاﯾﺖ ﺷــﺪه  Gو ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻓﯿﻠﺘــﺮ ﺷــﺪه  Iاﯾﺠــﺎد ﺷــﻮد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ Iﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻄﯽ در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه  Wﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﯿﮑﺴﻞ  kاز
ﺗﺼﻮﯾﺮ  Gاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
)(۱

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ .ادراک اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﺴـﯿﺎر

ﭘﯿﮑﺴﻞ  Pﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮوﺟﯽ I :

ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ

ﭘﯿﮑﺴﻞ  Pﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه :

ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﯾﺎ ﺣـﺬف اﯾـﻦ

ﭘﻨﺠﺮه ای از ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﯿﮑﺴﻞ : K

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ،

ﺿﺮاﯾﺐ ﺧﻄﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ﭘﻨﺠﺮه : W

،

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ
ﺑﺼﺮی آن ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ
ﺷﻮد ].[۷

۲-۱-۲ﻓﯿﻠﺘﺮ دوﻃﺮﻓﻪ

ﺿﺮاﯾﺐ

،

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗـﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨـﻪ در

 Wﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۱

ﻓﯿﻠﺘﺮ دوﻃﺮﻓﻪ ،ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﻏﯿﺮﺧﻄـﯽ در ﺣـﻮزه ﻣﮑـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺣﻔــﻆ ﻟﺒــﻪ ﻫــﺎی ﺗﺼــﻮﯾﺮ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽ ﺷــﻮد .اﯾــﻦ ﻓﯿﻠﺘــﺮ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ

∑

)(۲

|

|

ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻮار  ،ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎی ﺗﯿـﺰ ﺗﺼـﻮﯾﺮ را ﻧﯿـﺰ ﺣﻔـﻆ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ] .[۱۷ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺧﺮوﺟـﯽ ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
وزﻧــﯽ از ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﻫــﺎی آن ﭘﯿﮑﺴــﻞ در دو ﺣﺎﻟــﺖ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻣﮑــﺎﻧﯽ و
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾـﻦ ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﺑـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص دادن
وزن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و از ﻧﻈﺮ
ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺎر ﺷﺪن ﻫﻤـﻪ ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎی

ﭘﯿﮑﺴﻞ  pﺗﺼﻮﯾﺮورودی :
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ) (Gدر ﭘﻨﺠﺮه : W
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ) (Iدر ﭘﻨﺠﺮه : W
ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ در ﭘﻨﺠﺮه |W|: W
وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺼﻮﯾﺮ  Gدر ﭘﻨﺠﺮه σ : W
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی :

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻟﺒﻪ ﻫـﺎ را در ﻣـﻮارد زﯾـﺎدی ﺣﻔـﻆ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﮔﺮادﯾﺎﻧﺖ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﯿـﺰ را ﻣﻌﮑـﻮس ﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ
ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﯾــﮏ ﭘﯿﮑﺴــﻞ ﺗﻨﻬــﺎ ﭼﻨــﺪ ﭘﯿﮑﺴــﻞ ﻣﺸــﺎﺑﻪ در
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در راﺑﻄـﻪ  ،۲ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳـﺎزیεﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻨﻈـﯿﻢ اﺳـﺖ و از زﯾــﺎد
ﺑﺰرگ ﺷﺪن  aﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣـﺪل ﺧﻄـﯽ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ در ﮐـﻞ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ  pدر ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی  Wﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
 pاﺳﺖ درﮔﯿـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،وﻟـﯽ ﻣﻘـﺪار  Iدر ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ،
ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ

۳-۱-۲ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﺼـﻮﯾﺮ
دوﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ،اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد .ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ،ﻧﺴﺨﻪ ای از ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
)Bilateral Filter (BF

1

 ،Iﻣﻘــﺪار ﻧﻬــﺎﯾﯽ Iﻣﺸــﺨﺺ ﻣــﯽ ﺷــﻮد .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻌــﺪ از ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ
 a ،bﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی  Wدر ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺧﺮوﺟـﯽ ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﺷـﺪه
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎتﺷﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ

4
)(۳

:

∑

1
| |
1
| |

| |

 ،RTVﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺎﻓـﺖ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﯾـﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ ﭘﯿﮑﺴـﻞ  Pروی
ﺗﺼــــــﻮﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾــــــﻒ و در راﺳــــــﺘﺎی ﻣﺤــــــﻮر  xو  ، yﺗﻐﯿﯿــــــﺮات

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  a ،bﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی :W

از آﻧﺠﺎﮐـــﻪ

 ۵-۱-۲روش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ

۳

ﮐﻠﯽ) (TotalVariationﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ  ،۵اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ

،

ﺷﻮﻧﺪ ].[۲۰

 a ،bﺧﺮوﺟـــﯽ ﯾـــﮏ ﻓﯿﻠﺘـــﺮ ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ،

)(۵

ﮔﺮادﯾﺎﻧﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﯿﻠـﯽ ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در G

·

,

ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯽ در

,

·

.

∑
,

ﺗﺼﻮﯾﺮ  Gﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  Iﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺣﻔـﻆ ﺷـﻮد.ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ،
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﺣﻔـﻆ ﻟﺒـﻪ ،اﻓـﺰاﯾﺶ
وﺿﻮح و ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

۴-۱-۲ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻮرد

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر :

S

ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﯿﮑﺴﻞ R(p) : p
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﺋﯽ در ﺟﻬﺖ  xو، : y

۱

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻮرد ،ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ دوﻃﺮﻓـﻪ

ﻣﺸﺘﺮک (JBF)۲ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻟﺒﻪ ﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﺳـﺖ ].[۱۹
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی و ﺣﺬف ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻮﭼـﮏ ،ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .در ﻓﯿﻠﺘـﺮ  ،RGFﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺣـﺬف
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻟﺒﻪ ،از ﯾﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺷـﺪت
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ

,

 gﻧﯿــﺰ ﯾــﮏ ﺗــﺎﺑﻊ وزﻧــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺮاﺳــﺎس واﺑﺴــﺘﮕﯽ ﻣﮑــﺎﻧﯽ

)ﻣﺎﺳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۶ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
)(۶

exp

ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .راﺑﻄﻪ ۴ﻓﺮﻣﻮل ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﻓﯿﻠﺘﺮ  RGFرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

,

ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﺮه را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :

 ،Gﺣﺎﺻـﻞ

 tاﻣــﯿﻦ ﺗﮑــﺮار از ﻓﯿﻠﺘــﺮ JBFﺑــﻮده و از ﺗﺼــﻮﯾﺮ  Gﻣﺮﺣﻠــﻪ ﻗﺒﻠــﯽ ،ﺑــﻪ

)(۴

ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ): R(p

q

ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿﮑﺴـﻞ ﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎر و
ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﯾـﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎی ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ،ﻣﻘـﺪار

ﺑﺰرﮔـﯽ

دارﻧـﺪ و ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐﻠــﯽ ) (TVدر
.

.

Ω

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻇـﺎﻫﺮی ﺗﺼـﻮﯾﺮ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎ(

∑

ﻣﺨﺘﺼﺎت ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﻮﯾﺮ :
ﻣﻘﺪار ﭘﯿﮑﺴﻞ  ،pﺣﺎﺻﻞ از  tاﻣﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﻓﯿﻠﺘﺮ : JBF

ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑـﺰرگ ﺗﺼـﻮﯾﺮ  ،ﻣﺘـﺪ
 RTVﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﻤﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ،ﮐـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ

,
G

در ﻓﯿﻠﺘﺮ  ،RGFاﺑﺘﺪا ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ دوﻃﺮﻓـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﺮﻧﻞ ﮔﻮﺳﯿﻦ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه ،ﺑﺎزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .در اﺑﺘﺪای روﻧﺪ ﺗﮑﺮار ،ﻣﻘﺪار

G

ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،از

ﺗﻐﯿﯿﺮات ذاﺗﯽ در ﭘﻨﺠﺮه ی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )راﺑﻄﻪ : (۷
)(۷

∑

· ,

.

p

p

· ,

 Gﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﻔﺮ اﺳـﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘـﺮ دوﻃﺮﻓـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ،در اﺑﺘـﺪا ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﮔﺎوﺳـﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ

ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺣـﺬف ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻓﯿﻠﺘـﺮ ،در ﻃـﻮل روﻧـﺪ
روش ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﮑـﺮار ،ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﺗـﺎﺛﯿﺮ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫـﺎ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ وزن ﻫـﺎ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی  ،Iﻃـﺮح RGF

ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه از ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﮔﺎوﺳـﯽ اوﻟﯿـﻪ را ﺑﺎزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ  RGFرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

)Rolling Guidance Filter (RGF
)Joint Bilateral Filter (JBF

:

در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ، ۷ﻣﺠﻤﻮع  ∂Sﺑﻪ ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن ﺟﻬـﺖ ﺷـﯿﺐ ﻫـﺎ در
ﯾﮏ ﺑﻼک ،ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .زﯾﺮا  ∂Sﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺜﺒـﺖ
ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۷اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﭘﻨﺠﺮه ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﻘﺪار

در ﯾـﮏ

ﭘﻨﺠـﺮه ای ﮐـﻪ

ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﺒﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
1
2

)Relative Total Variation (RTV

3

اﺳﻤﺎ رﺣﯿﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﮕﺎن

5

ﺷﮑﻞ  ۱روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ].[۱۹RGF

و ﺑـﺮای ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ

در روش  ، RTVﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺎﻓـﺖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ،ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ
)راﺑﻄــﻪ  .(۸ﻋــﻼوه ﺑــﺮاﯾﻦ ،در اﯾــﻦ روش ،ﮐﻨﺘﺮاﺳــﺖ ﺑــﯿﻦ ﺑﺎﻓــﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
)(۸

دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺮد][۲۱

و ] -۱ :,[۲۲ﺑﺮرﺳــــﯽ ﮐﯿﻔﯿــــﺖ ﺗﺼــــﺎوﯾﺮ ﺑــــﺎ داﺷــــﺘﻦ ﺗﺼــــﻮﯾﺮ

ﻣﺮﺟــﻊ(FR)٤؛  -۲ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﺑــﺪون داﺷــﺘﻦ ﺗﺼــﻮﯾﺮ

∑ arg min

.

ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی ارزﯾــﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﺗﺼــﻮﯾﺮ را ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ در

ﻣﺮﺟــﻊ(NR)٥؛  -۳ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮑﺴــﺮی

وﯾﮋﮔــﯽ ﻫــﺎی ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟــﻊ .(RR)٦ﺑﺮﺧــﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ و
ﻣﺘﺪاول ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

: S

I

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی

وزن λ:

ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ε :

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺟﻬﺖ  xو p : y
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺟﻬﺖ  xو p : y

I

p
p

,

,

اﻟﻒ ( ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ

ﻣﻌﯿﺎر  ،PSNRﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژی ﺳـﯿﮕﻨﺎل اﺻـﻠﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧـﺮژی
ﻧﻮﯾﺰﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۹ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷـﻮد
].[۲۳
)(۹

 Sورودی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺛـﺮ ﺣـﺬف ﺑﺎﻓـﺖ از ﯾـﮏ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨـﺪه ﺟﺪﯾـﺪ

ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ

ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ ) (RTVﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
۱

 ۶-۱-۲ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ،ﻣﻌﯿـﺎری ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ دو ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺟﻬـﺖ
ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯿــﺰان ﺷــﺒﺎﻫﺖ ﯾــﺎ ﺗﻔــﺎوت و ﺳــﻨﺠﺶ ﻣﯿــﺰان ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﺑــﻮدن
اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ ﻫــﺎی ﭘــﺮدازش ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــﯽ دو ﻧــﻮع
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ ] -۱: [۲۱ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ

ﻓــﺮد ۲؛  -۲ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﺗﺼــﻮﯾﺮ.۳در ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﻓــﺮد،
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ارزﯾـﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ارزﯾـﺎﺑﯽ
ذﻫﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐـﺎر
درک و ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد.

7

10 log
اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺷﺪه :

σ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ :

σ

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﯿـﺎر ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧـﻮﯾﺰ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﯿﮕﻨﺎل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﯿﮕﻨﺎل اﺻـﻠﯽ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

ب ( ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری

۸

ﻣﻌﯿــﺎر  SSIMﮐﯿﻔﯿــﺖ ﯾــﮏ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾــﻒ ﺷــﺪه را ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟـﻊ  ،در ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯽ،
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿـﺮی اﯾـﻦ
ﻣﻘــﺎدﯾﺮ روی ﮐــﻞ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ .در اﯾــﻦ روش ،ﺷــﺪت
4

)Full Reference (FR
)No Reference (NR
6
)Reduced Reference (RR
7
)Peak Signal to Noise Ratio (PSNR
8
)Structural Similarity Index Measure (SSIM
5

1

)Image Quality Assessment(IQM
Objective evaluation
3
Subjective evaluation
2

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎتﺷﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ

6

روﺷـــﻨﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾـــﻖ ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿـــﺮی روی ﺑﻠـــﻮﮐﯽ از ﭘﯿﮑﺴـــﻞ ﻫـــﺎ،
ﮐﻨﺘﺮاﺳـــﺖ از ﻃﺮﯾـــﻖ ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪ ی وارﯾـــﺎﻧﺲ و ﺳـــﺎﺧﺘﺎر از ﻃﺮﯾـــﻖ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻠﻮکﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟـﻊ و ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) راﺑﻄﻪ .( ۱۰
)(۱۰

,
,

50
51

ﭘﻬﻨﺎي ﺗﺎري wJNB :

ﺳﭙﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻟﺒـﻪ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﭘﯿﮑﺴـﻞ ﻟﺒـﻪ  eﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
راﺑﻄﻪ  ۱۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

,

,
2

,

)(۱۲

5.
3.

,

)(۱۳

,

ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻟﺒﻪ e :

2

,

exp

1
ﭘﻬﻨﺎی ﻟﺒﻪ w e :

,

ﭘﻬﻨﺎی ﺗﺎری ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻟﺒﻪwJNB e :
ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ l x, y :
 :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ c x, y

:ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری دو ﺗﺼﻮﯾﺮ s x, y
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  xو µ ، µ :y

وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  xو σ :yو σ
ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  xو:y
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ 0:

 βﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪارش ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫـﺎی
اﺗﺼــﺎﻻت ارزش ﮔــﺬاری ﻣــﯽ ﺷــﻮد .در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ،اﺣﺘﻤــﺎل ﺗﺠﻤﻌــﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل  PBLURﺑﻪ ﺻـﻮرت راﺑﻄـﻪ
 ۱۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

σ

α، β، γ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ C ،C ، C :

)(۱۴

ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎلPBLUR :

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ  C ،Cو  Cﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪارﺳـﺎزی روش ،در ﻫﻨﮕـﺎم
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾـﺎﻧﺲ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.ﻓـﺮم
ﺳﺎده ﺷﺪه و راﯾﺞ ﻣﻌﯿﺎر SSIMﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۱۱ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
)(۱۱
2

·

2

درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم  ،CPBDﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر از ﻋﺪد  ۱ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺷﺪه و
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻨﺪی در ﻋﺪد  ۱۰۰ﻧﯿﺰ ﺿﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﺗـﺎری

.

ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﻣﻌﯿﺎر وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﻣﻌﯿـﺎر

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘـﺪار  SSIMﺑـﻪ ﻋـﺪد ﯾـﮏ ﻧﺰدﯾﮑﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺷـﺒﺎﻫﺖ دو
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ].[۲۴

ج ( ﻣﻌﯿﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎری

ﻣﻘﺪار  CPBDدر ﻣﺤﺪوده ] [۰،۱اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗـﺎری ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘـﺪار  CPBDاﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﺑـﺮای

1,

2

∑

وﺿﻮح ﺑﺎ ﺣﺮف اﺧﺘﺼﺎر )Bﻣﺨﻔﻒ  (Blurﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ  Bﺑﻪ ﻋﺪد  ۱۰۰ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﺼـﻮﯾﺮ واﺿـﺢ ﺗـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿـﺰان وﺿـﻮح ﺗﺼـﺎوﯾﺮ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺎری  CPBDﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۱۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۱

 CPBDﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗـﺎری ﺗﺼـﻮﯾﺮ  ،ﺑـﺪون در اﺧﺘﯿـﺎر داﺷـﺘﻦ
ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟــﻊ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺮاﺳــﺎس درک و آﮔــﺎﻫﯽ اﻧﺴــﺎن از ﺗــﺎری
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑـﺮای ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﻨﺘﺮاﺳـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ].[۲۵
ﻣﻌﯿـﺎر  ،CPBDاﺑﺘــﺪا ﻟﺒــﻪ ﻫــﺎی اﻓﻘـﯽ ﺗﺼــﻮﯾﺮ را اﺳــﺘﺨﺮاج و ﺳــﭙﺲ
ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺑﻼکﻫﺎی  ۶۴*۶۴ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﻼک ﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس
اﻃﻼﻋــﺎت ﻟﺒــﻪ ،ﺑــﻪ دو دﺳــﺘﻪ ﺑــﻼک ﻟﺒــﻪ و ﺑــﻼک ﻏﯿﺮﻟﺒــﻪ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﯿﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑـﻼک ﻫـﺎی ﻟﺒـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه در ﺑﻼک ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ./۲درﺻـﺪ
از ﺗﻌﺪاد ﮐـﻞ ﭘﯿﮑﺴـﻞ ﻫـﺎ در ﺑـﻼک ﺑﺎﺷـﺪ .در ﺑـﻼک ﻟﺒـﻪ ،ﺑـﺮای ﻫـﺮ
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻟﺒﻪ  ،eﭘﻬﻨـﺎی ﻟﺒـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﺳـﭙﺲ  wJNB eﮐـﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﺎری ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ  ۱۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﯽ
ﺷﻮد wJNB e .ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺤﻠﯽ  Cدر ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻟﺒﻪ  eﺑﺴـﺘﮕﯽ
دارد.

)(۱۵

100

1

 ۲-۲ﻣﺮور ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﯾﮑــﯽ از ﻣﺘــﺪاول ﺗــﺮﯾﻦ روش ﻫــﺎی ﺧﻄــﯽ ﺟﻬــﺖ اﻓــﺰاﯾﺶ وﺿــﻮح
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﯿﺰﺳـﺎزی ) (USMﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .در روش
ﺗﯿﺰ ﺳﺎزی  ، USMدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﻪ ﻣﺤـﻮ ﺷـﺪه از ﺗﺼـﻮﯾﺮ
اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ،ﻟﺒـﻪ
ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﺎﺳـﮏ  USMﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽ
ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  ،USMﮐﻨﺘﺮاﺳـﺖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
در اﻣﺘﺪاد ﻟﺒﻪ ﻫﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ] .[۹از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺘـﺪ ﺟﻬـﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑـﺎر ﺗﮑـﺮار ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت و ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﮔـﺮدد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،ﻣﺎﺳـﮏ ،USM
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﻻﮔﺬر ﺧﻄـﯽ اﺳـﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿـﺎت را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﺗﯿـﺰ

)Cumulative Probability of Blur Detection (CPBD

1

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧـﻮﯾﺰ ﺣﺴـﺎس اﺳـﺖ .در ﺑﺮﺧـﯽ از روش ﻫـﺎ ﺑـﻪ

اﺳﻤﺎ رﺣﯿﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﮕﺎن

7

ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﻧﺸــﺪن ﻧﻮﯾﺰﻫــﺎی ﺗﺼــﻮﯾﺮ و داﺷــﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻣــﻮﺛﺮ،

ﻣﺸــﮑﻞ ذﮐــﺮ ﺷــﺪه و اﻓــﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳــﺖ ﻣﺤﻠــﯽ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ،اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ

ﻣﺎﺳﮏ  USMرا ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻧﻈﺮﯾـﻪ آﻣـﺎری ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ

 DRSHEرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ].[۳۰

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ] .[۲۶ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

در اﯾﻦ روش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻼک ﺗﻘﺴـﯿﻢ و روش DRSHE

اﯾﺠــﺎد آﺛــﺎر ﺗﺼــﻨﻌﯽ در ﺗﮑﺮارﻫــﺎی ﻣﺘــﻮاﻟﯽ ،اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ  USMرا ﺑــﻪ

روی ﻫﺮ ﺑﻼک ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اﻋﻤـﺎل ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .اﯾـﻦ ﻣﺘـﺪ در

ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ای اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا

زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗـﺎﻫﺘﺮی اﺟـﺮا و از ﺑﻬﺒـﻮد ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ و

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺎوﺳﯽ ﺗﺎر ﺷـﺪه و از ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﺻـﻠﯽ ﺗﻔﺮﯾـﻖ ﻣـﯽ

اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷـﻮد .ﺳـﭙﺲ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ ﺑـﺎﻻی ) (HFاﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از

ﻣﺘﻌﺎدﻟﺴــﺎزی ﻫﯿﺴــﺘﻮﮔﺮام زﯾــﺮ ﻧــﻮاﺣﯽ ) (SRHEﯾﮑــﯽ دﯾﮕــﺮ از

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺎﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗـﺎر اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﯽ

روش ﻫــﺎی ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه ﺟﻬــﺖ ﺗﯿﺰﺳــﺎزی ﺗﺼــﻮﯾﺮ و ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از

ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺒﻮد HF ،ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﺻـﻠﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﯽ

ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌــﯽ ﺑــﻮدن ﻇــﺎﻫﺮ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .در اﯾــﻦ روش،ﺗﺼــﻮﯾﺮ

ﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺗـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑﻬﺒـﻮد

ورودی ﺑﺮاﺳــﺎس ﺳــﻄﻮح روﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﭼﻨــﺪﯾﻦ زﯾﺮﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺗﻘﺴــﯿﻢ و

داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،اداﻣــﻪ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ ] .[۲۷ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ

ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺗـﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘـﺎل ،ﻣﺘﻌـﺎدل

ورودی ،ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ از ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﺑﺎﻻﮔـﺬر

ﻣﯽ ﺷﻮد ] .[۳۱اﯾﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﺮدازش ،ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ

ﺑــﺎﺗﺮورث و ﻣﺘﻌﺎدﻟﺴــﺎزی ﻫﯿﺴــﺘﻮﮔﺮام ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻣﺎﺳــﮏ ﺗﯿﺰﺳــﺎزی

و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،اﯾـﻦ ﻣﺘـﺪ

 USMاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ].[۲۸

ﺑﺮای ﺗﺼـﺎوﯾﺮی ﮐـﻪ ﮐﻨﺘﺮاﺳـﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﺎﻻ و ﯾـﺎ ﺧﯿﻠـﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧـﺪ،

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه  ،GFﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺗﯿﺰﺳﺎزی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ از روش ﻣﺘﻌـﺎدل ﺳـﺎزی

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وﺿﻮح ،ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺣﻔﻆ ﻟﺒـﻪ را ﻫﻤﺰﻣـﺎن

ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﭼﻬـﺎر ﺑﺨﺸـﯽ ) (QDHEاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ

ﺑﺎ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻮار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾـﻦ روش ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

روش ،اﺑﺘــﺪا ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﯿﺎﻧــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ورودی ،ﻫﯿﺴــﺘﻮﮔﺮام ﺑــﻪ ﭼﻬــﺎر

ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘـﻪ را اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ

زﯾﺮﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﺷـﺪت

] .[۱۰اﯾﺠـــﺎد آﺛـــﺎر ﺗﺼـــﻨﻌﯽ در ﺗﺼـــﺎوﯾﺮ ،ﯾﮑـــﯽ از ﻣﺸـــﮑﻼت اﯾـــﻦ

اﺷﺒﺎع ،زﯾﺮﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮ،

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓـﻊ آن ،ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت

ﮐﻠﯿــﭗ ﺷـــﺪه و ﻣﺤــﺪوده ﭘﻮﯾـــﺎی ﺟﺪﯾــﺪی ﺑـــﻪ ﻫــﺮ زﯾﺮﻫﯿﺴـــﺘﻮﮔﺮام

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ) (AGFاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ].[۱۸

اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد .درﭘﺎﯾـﺎن ،ﻫـﺮ ﯾـﮏ از زﯾﺮﻫﯿﺴـﺘﻮﮔﺮامﻫـﺎ ﺑـﻪ

ﻣﺘﻌﺎدﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روش ﻫـﺎی ﺑﻬﺒـﻮد
ﺗﺼــﻮﯾﺮ اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ روش ،ﺗﻮزﯾــﻊ ﯾﮑﻨــﻮاﺧﺘﯽ از ﺳــﻄﻮح ﺷــﺪت

۳

ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺪون
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت اﺷﺒﺎع و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ].[۳۲

روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺠﺎد و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ

از دﯾﮕــﺮ ﺗــﻼش ﻫــﺎ در اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ روش ﺣــﺪاﻗﻞ

ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ] .[۱۱ﻟﯿﮑﻦ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش اﯾﺠﺎد آﺛﺎر ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﻇـﺎﻫﺮ

روﺷــﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧﻄــﺎی ﻫﯿﺴــﺘﻮﮔﺮام ﭘﻮﯾــﺎ ) (MMBEDHEﺑــﺎ

ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺗﺼﻨﻌﯽ در ﺗﺼـﺎوﯾﺮ،

ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻄﻮح روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮ

٤

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳـﺎزی ﻫﯿﺴـﺘﻮﮔﺮام ﭘﻮﯾـﺎ (DHE)۱ﻣﻌﺮﻓـﯽ

روی ﺳﻄﻮح روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد .اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ،

ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ روش ،اﺑﺘــﺪا ﻫﯿﺴــﺘﻮﮔﺮام ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از

روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﺼـﻮﯾﺮ را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﺣﻔـﻆ

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﮔﺎوﺳﯽ ،ﻫﻤﻮار و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺎط ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ زﯾـﺮ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ] .[۳۳ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ،اﺑﺘﺪا ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻫـﺮ زﯾـﺮ ﻫﯿﺴـﺘﻮﮔﺮام ﻣﺤـﺪوده

ورودی ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺎوﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﻌـﺪی ،ﻫﻤـﻮار ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﺳـﭙﺲ،

ﭘﻮﯾـــﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼـــﺎص داده ﺷـــﺪه و در ﻧﻬﺎﯾـــﺖ ،ﻋﻤـــﻞ ﻣﺘﻌﺎدﻟﺴـــﺎزی

ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻫﻤﻮار ﺷـﺪه،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـﻦ

ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام در ﻫﺮ زﯾﺮ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ] [۲۹و ].[۳۰

ﻣﻘـــﺎدﯾﺮ ،ﻫﯿﺴـــﺘﻮﮔﺮام ﺗﺼـــﻮﯾﺮ ﺗﻘﺴـــﯿﻢ ﺑﻨـــﺪی ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد .در ﻫـــﺮ

ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺮﯾـﻒ رﻧـﮓ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺷـﺪن ﺗﺼـﺎوﯾﺮ،

زﯾﺮﻫﯿﺴــﺘﻮﮔﺮام ،آﺳــﺘﺎﻧﻪ ای ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻄﻠــﻖ ﺧﻄــﺎی

روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .روش ﻣﺘﻌﺎدﻟﺴـﺎزی ﻫﯿﺴـﺘﻮﮔﺮام

روﺷﻨﺎﯾﯽ ) (AMBEﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ،ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑﻨـﺪی

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﯾﺎ ) (DRSHEﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ روش ﻫـﺎ اﺳـﺖ

ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺤﺪوده دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺑﺨـﺶ

ﮐــﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ در روﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ،ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از

ﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺘﻌﺎدﻟﺴﺎزی ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام در ﻫـﺮ

ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻄﺒﯿﻔﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘـﺪاز ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ

زﯾﺮﻫﯿﺴـــﺘﻮﮔﺮام ﺑـــﻪ ﻃـــﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـــﻪ اﻋﻤـــﺎل ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد .اﻟﮕـــﻮرﯾﺘﻢ

٥

وزﻧــﯽ ﻗــﺪرﻣﻄﻠﻖ ﺗﻔﺎﺿــﻞ رﻧــﮓ (WAAD)۲ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﺗــﺮ

 MMBEDHEﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرا ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎر

ﻧﻤﻮدن ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻـﻠﯽ و ﻣﺘﻌـﺎدل ﮐـﺮدن ﻫﯿﺴـﺘﻮﮔﺮام اﺳـﺘﻔﺎده

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی دارد.

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ] .[۱۳اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮ و ﮐـﺎﻫﺶ

ﺟﻬـــﺖ اﻧﺠـــﺎم ﻋﻤﻠﯿـــﺎت ﺗﯿﺰﺳـــﺎزی و ﺣـــﺬف ﻧﻮﯾﺰﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت

ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺑــﯿﺶ از ﺣــﺪ روﺷــﻨﺎﯾﯽ ﻣــﯽ ﺷــﻮد .ﯾﮑــﯽ از ﻣﻌﺎﯾــﺐ روش

ﻫﻤﺰﻣــﺎن ،روش ﻫــﺎی ﻣﺘﻌــﺪدی ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣــﺪل ﻫــﺎی ﻓــﺎزی ][۳۴و

 ،DRSHEﺑﺎﻻ ﺑﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ
)Dynamic Histogram Equalization (DHE
)Weighted Average of Absolute color Difference (WAAD

1
2

3

)Quadrant Dynamic Histogram Equalization (QDHE
4
Minimum Mean Brightness Error Dynamic Histogram
)Equalization (MMBEDHE
5
)Absolute Mean Brightness Error (AMBE

ﮐﻠﯽ
ﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﯿﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﻣﺒﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻠ
ﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎتﺷﺪﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘ

8

[۳۶و
] ،[۳۵اﻟﮕـــﻮرﯾﺘﻢ ﻫـــﺎی ژﻧﺘﯿـــﮏ و ﺗﮑﻨﯿـــﮏ ﻫـــﺎی زوﻣﯿﻨـــﮓ ]۶

ﺑـﺎ دو ﮐﺎﻧـﺎل دﯾﮕــﺮ
ﻫﺎ ﺻﻮﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﮐﺎﻧـﺎﺎل روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺎ

ﺗﺒﺪﺪﯾﻼت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺗﺒﺪﯾﻼت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
م
ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺪل رﻧﮓ از  HSVﺑﻪ RGB
ﺐ

ﺟﻬـﺖ ﺗﯿـﺰ
ﺖ
ﮐﻪ از آﻧﻬـﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻﮔﺬر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻪ
ﺗﺒﺪﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ و ﻓﯿ
ش ،ﺑـﺎ
ﮐﺴﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎدهه ﻣـﯽ ﺷـﻮد] .[۳۷در اﯾـﻦ روش
ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺎﮐ
ﺻـﻠﯽ
اﻃﻼﻋـﺎت ﻟﺒـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﺻ
ت
ﺷـﺎﻣﻞ
ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻮﺟﮏ ،ﮐﻪ ﺷ
ﺐ
اﺳﺘﺘﻔﺎده از
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ط
آن ﺿﺮاﺋﺐ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ن
ﺮ
ﺖ ،ﯾﮏ
اﺳﺖ
ﺣﻔـﻆ ﻣـﯽ
ﻆ
ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ ﺑـﺎﻻ،
ﺲ
ﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی
ﮕـﺮ ﺿـﺮاﯾﺐ ﻣﻮﻟﻔ
ﻧﻮﯾﯾﺰ ،ﺻـﻔﺮ و دﯾﮕ
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺼـﻮﻮﯾﺮی
ﯽ
ﮔﺮﺮدد .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺼﻮﯾﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﯾﮕﺮ از ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻓﺮﮐﺎﻧﺴـﯽ ﺖ
ﮔﯿﺮی
ﻨﺘﺮاﺳـﺖ ﺗﺼــﺎوﯾﯾﺮ ﺳـﻨﺠﺶ از رراه دور ﺑـﺎ ﺑﮑــﺎرﮔ
ﺟﻬﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘ
ﻏﺎﻟـﺐ ﺷـﺪت روﺷــﻨﺎﯾﯽ
ﯽ و ﺳﻄﻮح ﺐ
ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺗﺒﺪﺪﯾﻼت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷ
ﺟـﮏ
ﻋﻤﺎل ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟ
روش ،ﭘﺲ از اﻋﻤ
اﺳﺘﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ] .[۳۸در اﯾﻦ رو
ﮔﯽ ﺷﺪت روﺷــﻨﺎﯾﯽ
ﺴﺴﺘﻪ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ورودی ،ﻣﯿﺎﺎﻧﮕﯿﻦ درﺧﺸﻨﺪﮔ
ﮔﺴ
رد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﯿﻞ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿــﺮد و
زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد
ﺮ
ﻟﺐ ﺳﻄﻮح روﺷ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ
ﺷﻨﺎﯾﯽ ،ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗـﺎﺑﻊ
ﯿﻢ
ﺳــﺘﻔﺎده از
اﻧﺘﻘﻘــﺎل ﺷــﺪت رووﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ اﺳـ
ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﮔﺎﻣــﺎ اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽ

 ۳رووش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددی
ﯽ
ﺷـﺪﮔﯽ
ﻫﺶ ﻣـﺎت
ﻫﺪف ﻣﻬﻢ "ﮐﺎﻫ
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﻪ ﻫ
ﮑﻨﯿـﮏ ﻫـﺎی ﺗﯿﺰﺰﺳـﺎزی"  " ،ﻆ
ﺣﻔـﻆ
ﺗﺼﺎوﯾﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺑﻬﻬﺮه ﮔﯿـﺮی از ﺗﮑ
ﮐﻪ
ﺳﺎزی ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﺪن رﻧﮓ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺗﺼﻮﯾﺮ" و "ﺗﯿﺰ ﺳ
ﯽ
ﺸﻮد" را ﻣـﺪ ﻧﻈــﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺎد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸ
ﺮ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﻧﻮﯾﺰ در
ت
ﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ.ﺑــﻪ
ﻗﺮار دداده اﺳﺖ.ﺷﮑﻞ  ۳ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ روش را ﻧﺸ
ﻫﺪاف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷــﺪه ،ﯾـﮏ
ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﻨﻨـﺪه ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎﺎد
ل
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫ
ر
ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴـﻞ ی
ﻫـﺎی
ع
ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ
ی
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﯽ
روﺷـــﻨﺎﯾﯽ
ﺗﺼـــﻮﻮﯾﺮ ﻟﺒـــﻪ و ﺗﺼــــﻮﯾﺮ ورودی از ددرﺻـــﺪی از ﺷــــﺪت
ﻞ
ﭘﯿﮑﺴـﻞ
ﭘﯿﮑﺴﻞﻫـﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮ ورودی ﮐﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺎﺷـﺪ ،ﺷـﺪت رروﺷـﻨﺎﯾﯽ
ﻞ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ت
ﺷﺪت
ﮔﺮدد .در ﻏﯿﺮ ﻦ
ﻫﺎی ﻟﻟﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ وررودی ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮔ
ورودی ﺗﻐﯿﯿـﺮی ﻧﺨﻮااﻫـﺪ داﺷـﺖ .ﻟـﺬﺬا
ی
ﻫﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮ
روﺷﻨﺎﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ ی
ﻋﻨﻮان روش ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ن
ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ

ﺷﻮﻮد.ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺘﻔﺎده از ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟـﮏ ﮔﺴﺴـﺘﺘﻪ ﻣﻌﮑـﻮس  ،ﻧﺘﯿ
ﺘﯿﺠـﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﻬﺒﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺖ
ﺿـﻮح
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻗﺎدر اﺳـﺖ ،وﺿ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﯽ
ﺤﻠﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎﻧﺎل روﺷـﻨﺎﯾﯽ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺤ
ی
ﺤﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎل روﺷﻨﻨﺎﯾﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﻧـﺪ .ﺟﻬـﺖ ﻋﻤﻠﯿﯿـﺎت ﺗﯿـﺰ
ﻣﺤ
ﺳـﺎزی در
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ
ه
از ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗـﺎری ﻣﺤﻠـﯽ
ﮐﺎﻧﻧﺎل روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ز
ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﺗﯿﺰﺳـﺎزی ﺗﻄﺒﺒﯿﻘـﯽ
ﺮ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻮﻮﯾﺖ ﻧـﻮﯾﺰ،
ﺷﻮﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟ
ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ] .[۳۹ﻓﻓﯿﻠﺘـﺮ
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺗﺎری وﺟﻮد ﻧـﺪارد ،اﻋﻤـﺎل ﯽ
ﺳـﺎز و
س وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ ﻫﻤﻮارﺳـ
ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ
ﺗﻄﺒ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗـﺎر و ﺣـﺎوی ﻧـﻮﯾﺰ
ﺮ
ﻼﺳﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﯿﺰﺰ ﻧﻤﻮدن
ﻣﺎﺗﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎی ﻻﭘﻼ
ﺿـﻞ
ﻦ روش ﺗﯿﺰﺳـﺎززی و ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﺗﻔﺎﺿ
اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ
ﻃﺮﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺖ
ﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮﻮب ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤ
ه
ﮔﺎووﺳﯽ ﺑﺎ
ﭼﺎرﭼﻮب روی ﭘﺎرراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دداﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺗﻔﺎﺎﺿﻞ ﮔﺎوﺳﯽ ،ﮏ
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﻮی ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻣﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﻘﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﻨﺪ ].[۱۴
ﺑﺎ ﻧﻧﻮﯾﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐ
ﮕـﯽ"،
ﮐﻠـﯽ "ﺗﯿـﺰ ﻧﻤـﻮددن ﺗﺼـﺎوﯾﺮ رﻧﮕ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺮآوورد ﺳـﻪ ﻫـﺪف ﮐ
ـﺎﻫﺶ ﻧــﻮﯾﺰ ﻣﻮﺟــﻮﻮد در
ﺼــﻮﯾﺮ" و "ﮐـ ﺶ
ـﺎت و ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﺗﺼ
ﺣﻔــﻆ اﻃﻼﻋـ ت
"ﺣ
ی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺋﻮ و ﻟﯽ ] [۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻮﺛﺮی
ﻢ
ﺼﺎوﯾﺮ"،
ﺗﺼ
رﻧـﮓ  RGBﺑـﻪ ﻣﻣـﺪل
ش ،ﺗﺼـﻮﯾﺮ وروودی از ﻣـﺪل ـ
اﺳﺖ .در اﯾـﻦ روش
ﺖ
ﮐﺎﻧــﺎل
رﻧــﮓ  HSVاﻧﺘﻘــﺎﺎل ﻣــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ .ﺳــﭙﺲ ،ﭘﯿﮑﺴــﻞ ﻫــﺎی ﻣــﺮز در ﮐﺎ
ﺨﺺ
ﺺ ﻟﺒﻪ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﻣﺸـﺨ
رووﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺳﺎزی ﻣـﯽ
ﺷﺪه ،ﭘﯿﺎده ی
ﻋﻤﻞ ﺗﯿﺰ ﺳﺎزی روی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ
وﻋ
ﻫـﺎی روﺷـﻦ و ﺗﯿـﺮه
ﺖ ﺑـﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴـﻞﻫ
ﺷﻮﻮد .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﮐﻨﺘﺮاﺳـﺖ
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﭘﯿﮑﺴﻞ
اﻓﺰﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﮐ
ﺴﻞ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻟﺒـﻪﻪ ،ﺑـﺪون ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﺑـﺎﻗﯽ
ﺼـﻮﯾﺮ
ﺟﻬﺖ ﺗﯿﺰ ﻧﻤـﻮدن ﺗﺼ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ/ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺖ
ﯽ
ﮑﺴـﻞ
ﻼﻋﺎت ﻣﺤﻠـﯽ و ﺳﺮاﺳـﺮی ﭘﯿﮑ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ( ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼ
ﻘﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت
)ﻪ

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎﻫﻫﺶ ﺗﺎری ﺗﺼﺎوﯾﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل.
ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﺪل ش

اﺳﻤﺎ رﺣﯿﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﮕﺎن
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 ۱-۳ﮔﺎم اول :ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی

 ۲-۳ﮔﺎم دوم :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎری ﺗﺼﻮﯾﺮ

در ﮔﺎم اول ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از

در ﮔﺎم دوم ﻣﯿﺰان وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿـﺎر CPBD

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  TID۲۰۱۳اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ].[۴۰

و راﺑﻄﻪ  ۱۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  CPBDدر راﺑﻄـﻪ  ۱۴ﺑﯿـﺎن

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺻﻠﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻣـﯽ ﺗـﻮان
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮی را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮد.
اﯾــﻦ ﭘﺎﯾﮕــﺎه داده ﺷــﺎﻣﻞ  ۳۰۰۰ﺗﺼــﻮﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸــﯽ از  ۲۵ﺗﺼــﻮﯾﺮ
ﻣﺮﺟﻊ در ﻓﻀـﺎی رﻧـﮓ  RGBاﺳـﺖ .ﻫـﺮ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟـﻊ ۲۴ ،ﻧـﻮع
ﺗﺤﺮﯾــﻒ ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻫــﺮ ﺗﺤﺮﯾـــﻒ دارای  ۵ﻧــﻮع ﺳــﻄﺢ و ﻣﯿـــﺰان
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه داده ،ﺗﺼـﺎوﯾﺮ  ۱ﺗـﺎ  ۱۲۰ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
اﻧﺤﺮاﻓــﺎت و درﺟــﺎت ﻣﺘﻔــﺎوت اوﻟــﯿﻦ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟــﻊ ﭘﺎﯾﮕــﺎه داده،
ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۲۱ﺗﺎ  ۲۴۰ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ دوم ﭘﺎﯾﮕـﺎه داده و
 ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .دﻟﯿـﻞ اﺻـﻠﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه داده ،اﻧﺤﺮاﻓـﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫـﺎی
داده ﺗﺼﻮﯾﺮی دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﺗﺎری ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓـﺎت رﻧﮕـﯽ ،ﻧـﻮﯾﺰ ﺿـﺮﺑﻪ ای  ،ﻧـﻮﯾﺰ ﮔﻮﺳـﯿﻦ  ،اﺷـﺒﺎع
رﻧﮓ و  ...را ﻧﺎم ﺑـﺮد ۹ .ﮔـﺮوه از اﯾـﻦ  ۲۴ﻧـﻮع ﺗﺤﺮﯾـﻒ ،ﺣﺎﺻـﻞ از
ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﯾـﻦ  ۹ﮔـﺮوه ﺣـﺪود
 %۳۷/۵از ﮐﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  TID۲۰۱۳را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧـﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ
 ۱۱۲۵ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑـﺎﻗﯽ ﺗﺤﺮﯾﻔـﺎت اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه

داده ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺎﻣﺎ ،ﻧﻬـﺎن ﻧﮕـﺎری ۱و
 ...ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗـﺎری ،ﮐﻨﺘـﺮل ﻧـﻮﯾﺰ و
ﺣﻔــﻆ ﻃﺒﯿﻌــﯽ ﺑــﻮدن ﺗﺼــﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﺣﺎﺻــﻞ از ﻋﮑﺴــﺒﺮداری ﻣــﯽ
ﺑﺎﺷــﺪ ،روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی و ﺳــﺎﯾﺮ روش ﻫــﺎی راﯾــﺞ ﻓﻘــﻂ ﺑــﺮ روی
 %۳۷/۵ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﺪه در ﺑــﺎﻻ از ﭘﺎﯾﮕــﺎه داده  ،اﻋﻤــﺎل ﺷــﺪه اﺳــﺖ .
ﺷــﮑﻞ  ۲ﭼﻨــﺪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ از ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺟــﻊ ﭘﺎﯾﮕــﺎه داده  TID۲۰۱۳را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۳-۳ﮔﺎم ﺳﻮم :ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اول و دوم و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﺘﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫـﺎ،
ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻣــﻮردﻧﻈﺮ از ﻓﻀــﺎی رﻧﮕــﯽ  RGBﺑــﻪ ﻓﻀــﺎی رﻧﮕــﯽ HSV

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﺑﻌﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﻀـﺎی رﻧـﮓ ﺷـﺎﻣﻞ رﻧـﮓ،
اﺷﺒﺎع و روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳـﺖ] . [۴۱ﺑـﺮای ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻓﻀـﺎی رﻧﮕـﯽ ،ﻣﻘـﺎدﯾﺮ
 G ،Rو  Bدر ﺑــﺎزه ] [۰،۱ﻧﺮﻣــﺎل ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ .ﮐﺎﻧــﺎل ﻫــﺎی ﻓﻀــﺎی
 HSVاز ﻫﻢ ﺟﺪا و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻧﺎل  Vﮐﻪ ﺣـﺎوی
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ۴-۳ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ روش

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﯽ در ﮐﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (RTVو ﻫﻤﻮارﺳﺎزی
ﺗﺼﻮﯾﺮ )(RGF

 RTVﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺟﺪاﺳـﺎزی ﺑﺎﻓـﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد .روش  RTVﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑــﻪ ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ﺣــﺬف ﺑﺴــﯿﺎری از ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﺗﺼــﻮﯾﺮ دارد ،در ﻫــﺮ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮ را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺗـﺮ ﮐﻨـﺪ .ﺧـﻮ و
ﻫﻤﮑﺎران ][۲۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۳ﺗﺎ  ۵ﺑـﺎر ﺗﮑـﺮار اﯾـﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ را از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮده و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼـﻮﯾﺮ را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روش ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔـﻆ ﻟﺒـﻪ )(RGF

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﺸﺘﺮک ) (JBFدر ﯾﮏ ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﮑـﺮار
ﭘﺬﯾﺮ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ
 Vرا ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺗﺼــﻮﯾﺮ ورودی و ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﺳــﺘﺨﺮاج ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ
 RTVرا ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻫــﺪاﯾﺖ ﺷــﺪه در ﻧﻈــﺮ ﻣــﯽ ﮔﯿــﺮد .ﻓﯿﻠﺘــﺮ
RGFﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻫﻤﻮارﺳـﺎزی و ﺣـﺬف ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﮐﻮﭼـﮏ ،ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎی
ﺑﺰرگ را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ۵-۳ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ :اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﻮار ﺷﺪه ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔـﺎم ﭼﻬـﺎرم ﮐـﻪ ﺣـﺎوی
ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻔﺮﯾـﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

 ۶-۳ﮔﺎم ﺷﺸﻢ :ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺎری ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻫﻤﻮارﺳـﺎزی ،اﮔـﺮ ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴـﻞ
ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺎم ﻗﺒﻞ را در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺎ ﺷﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯽ
ﭘﯿﮑﺴــﻞ ﻫــﺎی ﺗﺼــﻮﯾﺮ اﺻــﻠﯽ ﺟﻤــﻊ ﮐﻨــﯿﻢ ،ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﺗﺼــﻮﯾﺮ و ﻧــﻮﯾﺰ
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﻧﮓ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺧﺮوﺟـﯽ ﻧﯿـﺰ

ﺷﮑﻞ  ۲ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده .[۴۰TID ]۲۰۱۳

watermarking

از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ،ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﯿﺰﺳـﺎزی
1

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑـﺎر ﺗﮑـﺮار ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺗﮑﺮارﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ،

ﮐﻠﯽ
ﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﯿﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﻣﺒﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻠ
ﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎتﺷﺪﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘ

10

ﻋﻤـﻞ
ﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﯿﯿﺰﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮدد .اﻣـﺎ اﮔـﺮ در ﻣﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﮑـﺮار ﻋ
ﺗﺼ
ﻞ ﻫـﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮ ورودی ﺑـﻪ ﺣـﺪﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﯿﺰﺰﺳﺎزی ،ﺷﺪت رروﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۸ﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد  (۲۵۵ﺑﺑﺮﺳﺪ ،آن ﭘﯿﮑﺴــﻞ از
ﺧﻮﻮد )ﻣﺜﻼ در ﮏ
ﮔﯿﺮی
ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺪ .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددی ،ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔ
ﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳ
ﺗﺼ
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ
ه
ﺷـﻨﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ،از ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﻨﺪه ﺷـﺪت روﺷ
ﺗﺼــﻮﯾﺮ
ﮑﺴــﻞ ﻫــﺎی ﺼ
ت روﺷــﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑ
ـﺮات ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﺷــﺪت
ﮐﻨ ــﺪ ﮐــﻪ ﺗﻐﯿﯿـ ت
ﮐﻨﺪ.
ﺧﺮﺮوﺟﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐ
ﺟـﻊ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺑﺎ ﺑﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤـﺎﻣﯽ  ۳۰۰۰ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕـﺎه داده ﻣﺮﺟ
ن ﺗﺎری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟـﻮد از  %۳اﻟـﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ﺺ
ﻄﻪ ،۱۴
راﺑﻄ
 %۸از اﯾـﻦ ﺗﺼ
ﮑﻦ در ﺣـﺪود ۸۰
 %۹۸ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﯿﮑ
۹
ﺼـﺎوﯾﺮ ،دارای ﻣﯿﯿـﺰان
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾـﻦ ﻧﻧﮑﺘـﻪ
ﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ در ﻧﻈ
اﻟﯽ  %۴۰ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﺗﺎرری از  %۱۱ﯽ
ﺶ ﻣﯿــﺰان ﺗــﺎری ،ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر
ﺗﻐﯿﯿــﺮی در ﮐــﺎﻫﺶ
ـﻪ ﻫــﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﯿ
ﮐـ ﻪ
ﺼـﻮﯾﺮ
ﻋﻤﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ )ﺑﻬﺒﺒﻮد( ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺘﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺼ
ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد و ﺑﺎ در ﻧﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ ﮐـﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ رروش
ﺰ
ﺠـﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎری ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ددﯾﺠﯿﺘـﺎل ﺗـﺎ آﻧﺠ
ﺸﻨﻬﺎدی در ﻦ
ﭘﯿﺸ
ﺸـﻌﺎع
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺤـﺖاﻟﺸ
ﺣـﺬف ﻣﻘـﺪار ﺗﺗـﺎری اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﺖ ،ﻟﺬا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣ
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﺳﺖ
ﮐﺎﻣﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ازای ﻫﺮﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻓﻘـﻂ ﻣﻘـﺪار  %۵۰ﻣﯿﯿـﺰان

 ۸-۳ﮔﺎم ﻫﺸﺘﻢ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰﺰان ﺗﺎری ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ
ﻣﯿـﺰان وﺿـﻮح ﺗﺼـﻮﯾﯾﺮ
ن
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿـﺰان ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻮح ﺗﺼـﻮﯾﺮ،
ﺖ
ﺟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رااﺑﻄﻪ  ۱۵ﻣﺤﺎﺳﺒﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺮوﺟ

 ۹-۳ﮔﺎم ﻧﻬﻢ :ﺑﺮﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺗﺎری ﺗﺼﻮﯾﺮ
 (Bnewو ﻣﺮﺣﻠــﻪ
ﺧﺘﻼف وﺿﻮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه ددر ﻣﺮﺣﻠـﻪ w) ۸
اﮔﺮ اﺧ
ﯾــﮏ ﻣﻘــﺪار آﺳــﺘﺎﻧﻧﻪ ای ﮐﻮﭼــﮏ ) ،(۰/۰۰۱ﮐﻤﺘــــﺮ
 (Binitiial) ۲از ﮏ
ﮐﺎﻓﯽ ارﺗﻘـﺎ ﯾﺎﻓﺘــﻪ
ﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐ
اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻮح ﺗﺼ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺖ
ﻞ
ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﺨـﺶ ﺗﺼـﻮﯾﯾﺮﺧﺮوﺟﯽ
اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﮔـﺎم  ، ۱۰ﯽ
ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺘﺮ
ﺖ
ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﯽ ﺷﻮ
ﺣﻠﻪ  ۳ﺑـﺎز ﮔﺮداﻧﻧـﺪه ﺷـﺪه و ﻦ
وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣ
ح
اﯾـﻦ روﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻬﺒـﻮﻮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﯾﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻮد.
ﺐ
ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف اول و دوم و ﮔـﺎم ی
ﻫـﺎی
ﻖ
ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘـﻨﺠﻢ ﺟﻬـﺖ
ﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻞ
ﺷـﮑﻞ
ﺤﻘﻖ اﻫﺪاف دووم و ﺳﻮم ﻃﺮاﺣ
ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﺤ
ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺸ
ﺣﺎﺻﻞ از ش
 ۴ﻧﻤﻮﻮﻧﻪ ای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣ
ﺗﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺗﮑــﺮار
ـﺎب ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨــﯽ ﮐــﻪ در ﻫــﺮ ﺑــﺎر ﮑ
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی اﻧﺘﺨـ ب
ﺸ
ﮐﺎﻧـﺎل
 (Mﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐﺎ
ﮕﻮرﯾﺘﻢ ،اﮔﺮ اﺿﺎﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺟﺰﺋﯿـﺎﺎت ﺗﺼـﻮﯾﺮ )M
اﻟﮕ
ﮑﺴـﻞ
ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑ
ت
ﻋﺚ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺗـﺎرری اوﻟﯿـﻪ
رووﺷﻨﺎﯾﯽ) ،(Aﺑﺎﻋ

ﺗﺼﻮﯾﺮ۱۱۳

)(i01_23_3

ﺗــﺎری اوﻟﯿــﻪ ،ﻣﻌﯿـــﺎر ﭘــﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻨﺘـﺘــﺮلﮐﻨﻨــﺪه و ﮔـــﺎم ﺷﺸــﻢ اﻟﮕــﻮﻮرﯾﺘﻢ

ﺗﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺻﻠﯽ

ﻧﺎم ﺗﺼﺎ ﺮ
وﯾﺮ

ﻣﺮﺑﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  %۵۰ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﯾﺎﺑـﺪ ،اﯾـﻦ اﻓـﺰوودن اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮدد ،در
ﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﯾﯽ آن ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﺸﻮد و ﺷﺪت روﺷ
ﻧﺸﻮ
ﮑﺴﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ وررودی
اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻣﺠﻤﻮع ﺷﺪت رروﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭘﯿﮑ
ﻦ

ﺗﺼﻮﯾﺮ۷۱۳

)(i06_23_3

ـﺰوده
ﺴـﻞ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﻓـﺰ
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺴ
ﺮ

ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷـﺪت روﺷــﻨﺎﯾﯽ
ت
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐ
ﮐﻤﺘــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺷــــﺪت
ﺼــﻮﯾﺮ ورودی ﮐﻤ
از ﻧﺼــﻒ ﻣﯿــﺰان ﺗــﺎری اوﻟﯿــﻪ ﺗﺼ
ﺼـﻮﯾﺮ
روﺷـﻨﺎﯾﯽ آن ﭘﯿﮑﺴـﻞ ﺗﺼ
ﯽ
ﺷـﺪت
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .درﻏﯿﺮ ااﯾﻦ ﺻـﻮرت ،ﺷ
ﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ
وررودی ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺜﺒﺖ اﯾـﻦ ﻋﻤﻠﯿـﺎـﺎت آن اﺳـﺖ ﮐـ

ﺗﺼﻮﯾﺮ۹۵۳

)(i08_23_3

ﺟﻤـﻊ
رووﺷﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درر ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ﺟ

ﮑﺴـﻞﻫـﺎی ﺗﺼــﻮﯾﺮ ورودی ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﮐﻨﻨـﺪه ،ﻫﻤـﻪ ﭘﯿﮑ
اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﮐ
ﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﮑﺴ
اﻧﺪﺪازه ﺗﯿﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺴـﻞ ﻫـﺎی ﺗﺼـﻮﯾﯾﺮ ﺑـﺎ
ﺗﻌﺪﺪاد ﺗﮑﺮار ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ وﺿﻌﻌﯿﺖ

ﻣﺎﺗﯽ.
ﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﺘﻪ ﺑﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﻬﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﯽ
ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺼ

ﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﻄ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﭘﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺑﺎ
ﺞ
 ۴ﻣﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ی رﻧﮕﯽ
 ۷-۳ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻀﺎی

ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

 H ، RGBدر ﺑـــﺎزه
ﺑـــﺮﺮای ﺑﺎزﮔﺸـــﺖ ااز ﻓﻀـــﺎی رﻧﮕ ـــﯽ  HSVﺑـــﻪ B

ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺑـﺮ روی ﭘﺎﯾﮕـﺎه دادده
ﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﺗﯽ
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺶ

ﻘـﺎدﯾﺮ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘـ
ﺪ
) [۰,۳۶۰و  Sو  Vدر ﺑﺎزه ] [۰,۱ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در ﺑـﺎزه ]۱و [۰ﺑـﻮده و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎددﯾﺮ ۸
ﺖ
 G ،Rو B
ﺑﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ].[۴۱
ﯽ

ــﺮ ﮐــﺎﻫﺶ ﻣـ ﯽ
ــﺎﺗﯽ
ﮔﺮدﯾــﺪ .اﯾـــﻦ رروش ﻋــﻼوه ﺑــﺮ
 TID۲۰۱۳اﻋﻤــﺎل ﮔ
۲
ﺣﻔﻆ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن رﻧﮓ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﯿﺰ
ﺗﺼﺎوﯾﯾﺮ ،ﺳﻌﯽ در ﮐﻨﺘﺘﺮل ﻧﻮﯾﺰ و ﻆ
ﻣﺘـﺪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑـﺮﺮای ﻣﻨﺤﺼـﺮا ۲۵
دارد .ﺟﺪول ) (۱ﻧﺘﺎﯾﯾﺞ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺪ
ﮐــﻪ دارای ﺗﺤﺮﯾﯾﻔــﺎت ﺗــﺎری ﺑـــﺎ
ﺗﺼــﻮﻮﯾﺮ از ﭘﺎﯾﮕــﺎه داده TID۲۰۱۳ﮐ
ت،
اﻧﺤﺮاﻓﻓﺎت رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ .اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺗﺤﺮﯾﻔـﺎت
ﯾﮑﯽ از راﯾﺠﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﺮﯾﻔﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺑـﺎ

اﺳﻤﺎ رﺣﯿﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﮕﺎن
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ﻋﻨﻮان "اﻧﺤﺮاﻓﺎت رﻧﮕﯽ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از

 ، SSIMروش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در  %۸۴ﻣﻮارد ،روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه

ﻋﮑﺴﺒﺮداری ،اﻋﻮﺟﺎج زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗـﺎر ی ﺗﺼـﻮﯾﺮ

ﻣﺘﻨﺎوب در  %۱۶ﻣﻮارد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ

ﺷﺪه و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﻔـﻪﻫـﺎی G ،Rو  Bﺑـﻪ ﺻـﻮرت

ﺷــﺪه ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﮔﺮادﯾﺎﻧــﺖ و اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒــﻮد ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﺑــﻪ ﺻــﻮرت

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت رﻧﮕﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐـﺪام ﺟـﻮاب ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .ﺷـﮑﻞ  ۶ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺳـﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ،ﺑـﺮ
روی  ۲۵ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺤﺮﯾﻔـﺎت ﺗـﺎری و اﻧﺤﺮاﻓـﺎت
رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷـﺒﯿﻪ ﺳـﺎزی اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒـﻮد ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑـﻪ
ﺻـــــﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘـــــﯽ] ،[۴۲ﻓﯿﻠﺘـــــﺮ ﻫـــــﺪاﯾﺖ ﺷـــــﺪه ﻣﺒﺘﻨـــــﯽ ﺑـــــﺮ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻮق را در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر روش ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﺪول ۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی.
CPBD

SSIM

PSNR

ﻣﺘﻨﺎوب[۴۴(AGF)]۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﯿﻔـﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i01_23_3)۱۱۳

۳۳/۴۱

۰/۸۱۲۶

۲۴/۶۶

و ﮐﻤﯽ ،روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗـﺎری ،ﮐﻨﺘـﺮل ﻧـﻮﯾﺰ و ﺣﻔـﻆ

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i02_23_3) ۲۳۳

۳۳/۷۸

۰/۹۴۲۶

۲۴/۶۸

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i03_23_3) ۳۵۳

۵۸/۸۲

۰/۹۰۹۳

۲۴/۸۵

ﻫﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬـﺖ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘـﺮ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ،ﺑـﺪون ﺗﻘﻮﯾـﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i04_23_3) ۴۷۳

۵۹/۴۳

۰/۸۵۶۸

۲۴/۷۳

ﻧﻮﯾﺰ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ ﻣﻤﮑـﻦ

ﺗﺼﻮﯾﺮ(i05_23_3) ۵۹۳

۳۶/۶۵

۰/۸۹۱۵

۲۴/۷۵

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i06_23_3)۷۱۳

۴۷/۵۸

۰/۸۷۷۳

۲۴/۹۲

ﺷﮑﻞ ۵ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻋﻤـﺎل روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی را ﺑـﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i07_23_3)۸۳۳

۵۲/۱۵

۰/۸۶۷۴

۲۴/۴۵

روی  ۳ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i08_23_3)۹۵۳

۳۸/۲۸

۰/۸۳۸۵

۲۴/۵۷

ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺟـﺪول ) (۲ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i09_23_3)۱۰۷۳

۳۵/۲۵

۰/۸۲۷۵

۲۴/۳۳

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i010_23_3)۱۱۹۳

۳۰/۴۲

۰/۷۶۱۴

۲۴/۳۷

دﻫﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی زرد در ﻫﺮ ﺟﺪول ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i011_23_3) ۱۳۱۳

۳۹/۱۹

۰/۸۶۹۲

۲۴/۹۸

ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i012_23_3)۱۴۳۳

۴۷/۲۲

۰/۸۸۲۱

۲۴/۷۹

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i013_23_3)۱۵۵۳

۲۸/۶۶

۰/۸۸۶۱

۲۴/۸۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i014_23_3) ۱۶۷۳

۴۸/۰۰

۰/۸۷۰۳

۲۴/۵۸

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i015_23_3) ۱۷۹۳

۶۲/۴۲

۰/۸۶۵۷

۲۴/۷۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i016_23_3)۱۹۱۳

۲۶/۶۴

۰/۶۹۴۱

۲۴/۴۱

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻮارﺳﺎزی و ﺣﻔﻆ ﻟﺒﻪ ﻫـﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i017_23_3) ۲۰۳۳

۶۳/۸۱

۰/۷۵۰۹

۲۴/۴۷

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i018_23_3)۲۱۵۳

۴۳/۴۲

۰/۸۸۲۶

۲۵/۰۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i019_23_3)۲۲۷۳

۳۰/۳۹

۰/۹۰۴۱

۲۴/۷۱

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i020_23_3)۲۳۹۳

۴۹/۷۷

۰/۸۹۳۵

۲۴/۸۲

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i021_23_3)۲۵۱۳

۴۵/۸۱

۰/۸۶۷۵

۲۴/۸۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i022_23_3)۲۶۳۳

۴۲/۱۷

۰/۸۴۸۸

۲۴/۶۵

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i023_23_3)۲۷۵۳

۵۴/۲۵

۰/۸۹۱۱

۲۴/۶۹

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i024_23_3) ۲۸۷۳

۴۷/۷۷

۰/۷۹۹۸

۲۴/۹۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ (i025_23_3)۲۹۹۳

۳۲/۳۱

۰/۹۷۵۷

۲۴/۸۸

ﮔﺮادﯾﺎﻧـــــــــﺖ [۴۳(GDGF)]۱و ﻓﯿﻠﺘـــــــــﺮ ﻫـــــــــﺪاﯾﺖ ﺷـــــــــﺪه

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﻮدن ﺗﺼـﻮﯾﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ روﺷـﻬﺎی راﯾـﺞ ،ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﻣــﻮﺛﺮﺗﺮی دارد .زﯾــﺮا در روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺷــﺪت روﺷــﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴــﻞ

اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐـﻢ و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺟﻬـﺖ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﺎﺗﯽ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ روش ﻫــﺎی رﻗﯿــﺐ را ﺑــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾـﺎﺑﯽ  CPBD ،SSIM ،PSNRﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﻟﺒﻪ ﻫـﺎی ﺗﯿـﺰ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘـﺮ ﺣﻔـﻆ ﺷـﺪه و اﻧﺤﺮاﻓـﺎت رﻧﮕـﯽ
اﻃﺮاف ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮادﯾﺎﻧـﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارد.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﺤﻠـﯽ در ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﯽ ﭘﯿﮑﺴـﻞ
ﻫﺎ ،وزﻧﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ را ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮی
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه ﻣﺘﻨـﺎوب ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ وﺿـﻮح

ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﺟــﺪول )(۲ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽ دﻫــﺪ ،ﺑــﻪ ازای  ۲۵ﺗﺼــﻮﯾﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺟـﺪول ) ، (۱ﺑـﺮای ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ،CPBDروش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی در
 %۷۶ﻣــﻮارد ،روش ﻓﯿﻠﺘــﺮ ﻫــﺪاﯾﺖ ﺷــﺪه ﻣﺘﻨــﺎوب در  %۱۲ﻣــﻮارد،
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﮔﺮادﯾﺎﻧـﺖ در  %۸ﻣـﻮارد و اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ در  %۴ﻣـﻮارد ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ،PSNRروش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی در %۹۶
ﻣــﻮارد ،روش ﻓﯿﻠﺘــﺮ ﻫــﺪاﯾﺖ ﺷــﺪه ﻣﺘﻨــﺎوب در  %۴ﻣــﻮارد ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ
ﺟﻮاب ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ
ﮔﺮادﯾﺎﻧﺖ و اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒـﻮد ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ در ﻫـﯿﭻ
ﻣﻮردی ﺟـﻮاب ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﯿﺎوردﻧـﺪ .در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺮای ﭘـﺎراﻣﺘﺮ
)Gradient Domain Guided Image Filtering (GDGF
)Alternating Guided image Filtering (AGF

1
2

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﮐﻠﯽ
ﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﯿﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﻣﺒﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻠ
ﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎتﺷﺪﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘ
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(۲۰۱۶
۲
رووش ﺗﻮﺋﺖ )

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ی
روش

ن
ﻫﻤﮑﺎران
رووش ﮐﺎﺋﻮ و

ن
ﻫﻤﮑﺎران
روش ﮐﺎﺋﻮ و
ش

)(۲۰۱۵

)(۲۰۱۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﺗﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ.
ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺶ
ﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ روش ﻫ
ﺷﮑﻞ  ۵ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ روش ﭘﯿﺸ
ﺷ
 SSIMﺑﺮای ارزﯾﺎﺎﺑﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺎری ،ﻧﻮﯾﺰ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟﻊ.
 PSNR ،CPوM
ﺟﺪول  ۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی PBD
SSIM
روش

Toet,
T

ﭘﯿﯿﺸﻨﻬﺎدی

2016
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NR

Kou et

Kou et

2015

2014

al.,

al.,

رووش

Toet,

ﭘﯿﺸﻨﻨﻬﺎدی

2016

C
CPBD

Kou et

Kou et
e

2015

2014

al.,

al.,

روش

Toet,

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

2016

Kou et

K et
Kou

2015

2
2014

al.,

al.,

۰/۸۱۲۶
۶

۰/۷۵۵۵

۰/۷۰۲۸

۰/۶۹۰۶

۲۴/۶۶
۶

۲۲/۰۹

۲۰/۶۴

۲۰/۰۸
۸

۳ /۴۱
۳۳

۳۴/۱۲

۳۷/۳۳

۳۷/۵۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۱۳

۰/۹۴۲۶
۶

۰/۹۴۰۲

۰/۸۹۷۳

۰/۹۰۹۹

۲۴/۶۸
۶

۲۴/۶۰

۲۱/۹۲

۲۳/۱۱
۱

۳ /۷۸
۳۳

۴۷/۷۸

۵۷/۰۱

۵۴/۰۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۲
۲۳۳

۰/۹۰۹۳
۳

۰/۹۰۹۴

۰/۸۶۴۶

۰/۸۲۰۶

۲۴/۸۵
۸

۲۴/۸۳

۲۳/۹۳

۲۲/۰۱
۱

۵ /۸۲
۵۸

۸۵/۲۵

۸۳/۸۱

۸۶/۰۸

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۳
۳۵۳

۰/۸۵۶۸
۸

۰/۸۵۴۸

۰/۷۸۲۶

۰/۷۶۹۲

۲۴/۷۳
۷

۲۴/۷۳

۲۲/۹۲

۲۱/۸۳
۳

۵ /۴۳
۵۹

۸۴/۵۶

۷۹/۴۹

۸۸/۰۵

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۴
۴۷۳

۰/۸۹۱۵
۵

۰/۸۶۲۷

۰/۸۰۱۰

۰/۷۷۳۰

۲۴/۷۵
۷

۲۲/۶۹

۲۱/۷۸

۲۰/۵۲
۲

۳ /۶۵
۳۶

۴۰/۷۳

۴۵/۲۹

۴۳/۲۲

ﺗﺼﻮﯾﺮ۵۹۳

۰/۸۷۷۳
۳

۰/۸۳۵۱

۰/۸۱۶۶

۰/۷۹۷۷

۲۴/۹۲
۹

۲۲/۴۴

۲۳/۰۳

۲۱/۴۶
۶

۴ /۵۸
۴۷

۵۱/۲۳

۵۳/۴۶

۵۴/۱۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۷
۷۱۳

۰/۸۶۷۴
۴

۰/۸۶۰۰

۰/۷۹۹۹

۰/۷۷۷۲

۲۴/۴۵
۴

۲۳/۹۱

۲۱/۸۵

۲۰/۶۲
۲

۵ /۱۵
۵۲

۸۱/۶۹

۸۱/۹۸

۸۳/۵۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۸
۸۳۳

۰/۸۳۸۵
۵

۰/۸۸۳۵

۰/۸۶۵۷

۰/۷۹۷۹

۲۴/۵۷
۵

۲۲/۹۴

۲۳/۵۷

۱۹/۹۰
۰

۳ /۲۸
۳۸

۲۹/۱۱

۳۱/۰۹

۳۰/۷۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۹
۹۵۳

۰/۸۲۷۵
۵

۰/۸۱۷۲

۰/۷۱۹۸

۰/۶۸۴۹

۲۴/۳۳
۳

۲۳/۸۰

۲۲/۳۷

۲۰/۲۷
۷

۳ /۲۵
۳۵

۵۴/۴۴

۴۹/۳۱

۵۵/۸۵

۱
۱۰۷۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۷۶۱۴
۴

۰/۷۵۲۴

۰/۶۲۸۵

۰/۶۶۳۵

۲۴/۳۷
۳

۲۳/۹۹

۲۱/۷۳

۲۰/۵۵
۵

۳ /۴۲
۳۰

۴۹/۹۴

۴۹/۷۵

۵۴/۴۷

۱
۱۱۹۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۶۹۲
۲

۰/۸۲۱۸

۰/۶۸۸۳

۰/۷۰۵۲

۲۴/۹۸
۹

۲۲/۶۲

۲۰/۷۸

۲۰/۹۰
۰

۳ /۱۹
۳۹

۳۸/۴۷

۴۲/۴۵

۴۲/۲۶

۱
۱۳۱۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۸۲۱
۱

۰/۸۶۸۸

۰/۷۵۷۱

۰/۷۹۳۷

۲۴/۷۹
۷

۲۴/۴۸

۲۲/۱۱

۲۱/۲۹
۹

۴ /۲۲
۴۷

۸۰/۱۸

۸۲/۷۸

۸۱/۷۲

۱
۱۴۳۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۸۶۱
۱

۰/۸۳۹۹

۰/۷۶۰۲

۰/۷۸۰۴

۲۴/۸۶
۸

۲۲/۰۲

۲۱/۵۴

۲۱/۰۴
۴

۲ /۶۶
۲۸

۲۸/۳۲

۳۲/۱۷

۲۹/۷۴

۱
۱۵۵۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۷۰۳
۳

۰/۸۲۶۹

۰/۶۹۰۵

۰/۷۳۱۱

۲۴/۵۸
۵

۲۲/۷۳

۱۸/۹۴

۲۰/۰۲
۲

۴ /۰۰
۴۸

۵۰/۱۸

۵۴/۲۲

۵۲/۸۰

۱
۱۶۷۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۶۵۷
۷

۰/۸۵۳۲

۰/۷۶۸۳

۰/۷۱۵۲

۲۴/۷۰
۷

۲۴/۳۰

۲۲/۹۲

۲۰/۴۹
۹

۶ /۴۲
۶۲

۷۲/۶۱

۷۴/۲۴

۷۴/۳۰

۱
۱۷۹۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۶۹۴۱
۱

۰/۷۰۶۴

۰/۶۲۰۲

۰/۶۵۹۸

۲۴/۴۱
۴

۲۴/۶۳

۲۳/۳۵

۲۱/۲۵
۵

۲ /۶۴
۲۶

۸۸/۸۷

۸۱/۴۶

۹۰/۰۹

۱
۱۹۱۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۷۵۰۹
۹

۰/۷۲۳۷

۰/۵۵۶۹

۰/۵۴۲۳

۲۴/۴۷
۴

۲۳/۷۹

۲۱/۶۶

۲۱/۰۱
۱

۶ /۸۱
۶۳

۷۷/۰۹

۷۶/۹۵

۷۸/۸۱

۲
۲۰۳۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۸۲۶
۶

۰/۸۳۶۶

۰/۶۸۶۷

۰/۷۲۹۸

۲۵/۰۶

۲۳/۰۱

۲۰/۷۵

۲۱/۳۹
۹

۴ /۴۲
۴۳

۴۲/۹۵

۴۲/۸۶

۴۴/۴۰

۲
۲۱۵۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۹۰۴۱
۱

۰/۸۹۰۸

۰/۷۸۴۵

۰/۷۹۳۱

۲۴/۷۱
۷

۲۲/۸۳

۲۱/۷۴

۲۰/۰۷
۷

۳ /۳۹
۳۰

۳۰/۴۲

۳۰/۶۴

۳۱/۹۱

۲
۲۲۷۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۹۳۵
۵

۰/۸۷۶۰

۰/۸۱۷۵

۰/۷۸۶۹

۲۴/۸۲
۸

۲۴/۰۱

۲۳/۸۵

۲۲/۰۲
۲

۴ /۷۷
۴۹

۵۲/۸۵

۵۰/۵۶

۵۲/۹۵

۲
۲۳۹۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۶۷۵
۵

۰/۸۴۲۹

۰/۷۹۳۳

۰/۷۷۸۸

۲۴/۸۷
۸

۲۲/۸۹

۲۳/۲۶

۲۱/۲۹
۹

۴ /۸۱
۴۵

۵۱/۱۳

۴۵/۹۱

۵۲/۶۳

۲
۲۵۱۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۴۸۸
۸

۰/۸۲۹۵

۰/۷۱۶۵

۰/۷۴۵۲

۲۴/۶۵
۶

۲۳/۱۴

۲۱/۱۹

۲۰/۸۶
۶

۴ /۱۷
۴۲

۴۳/۴۸

۳۹/۲۲

۴۵/۰۹

۲
۲۶۳۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۸۹۱۱
۱

۰/۸۹۱۹

۰/۸۳۳۸

۰/۷۳۶۱

۲۴/۶۹
۶

۲۴/۲۷

۲۳/۰۳

۲۰/۰۰
۰

۵ /۲۵
۵۴

۸۳/۹۷

۷۴/۵۱

۸۳/۵۲

۲
۲۷۵۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۷۹۹۸
۸

۰/۷۶۲۱

۰/۶۵۸۷

۰/۶۶۲۹

۲۴/۹۰
۹

۲۳/۳۶

۲۱/۰۲

۲۰/۱۶
۶

۴ /۷۷
۴۷

۴۹/۳۵

۵۵/۱۱

۵۴/۸۴

۲
۲۸۷۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

۰/۹۷۵۷
۷

۰/۹۶۶۳

۰/۹۳۶۴

۰/۸۹۰۴

۲۴/۸۸
۸

۲۲/۵۰

۲۲/۲۶

۲۰/۲۳
۳

۳ /۳۱
۳۲

۳۴/۵۸

۳۲/۴۴

۳۱/۳۴

۲
۲۹۹۳
ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﺳﻤﺎ رﺣﯿﻤﯽ و ﻣﺤﻤ
اﺳ

ﺷﮑﻞ  ۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای رووش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ی  ۲۵ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﺪول .۱
ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ ﺑﺮای
وﺳ
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ﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮ روی
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ی
ﮑﻞ  ۷ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رووش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺎ
ﺷﮑ
ﮐﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده.TID ۲۰۱۳
 ۱۱ﺗﺼﻮﯾﺮ( از ﻞ
۱۲۵) %۳۷/۵

ﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﯿﻖ
ﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴ
 ۵ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤ

 ۱-۵آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻄﺎ

ﺗﺼــﻮﯾﺮ
روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی و ﺳــﺎﯾﺮ روش ﻫــﺎی راﯾــﺞ ،ﺑــﺮ رروی  ۱۱۲۵ﺼ
ش

ﮐﻪ روﺷﻬﺎی رﻗﯿــﺐ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘـﺮﺮی در ﺑﻌﻀـﯽ از
ﺳﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ

 TIDرا
ﺣـﺪود  % ۳۷/۵از ﮐـﻞ ﭘﺎﯾﮕـﺎه داده T ۲۰۱۳
ﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣ
ﺗﺤ
ﯽ
ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ
ﻞ
ﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻋ
ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ:
ﺷﺮﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺪ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﺮﻫﺎی ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ش
روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎ
ﻬﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ :
وﺿــﻮح ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺑــﻮده ﮐــﻪ درﺻــﺪﺪد
روش ﺗﻮﺋـﺖ ،ﯾــﮏ رووش اﻓــﺰاﯾﺶ ﺿ
ﮏ
ﮐﻮﭼـﮏ
ﺟﺰﺋﯿـﺎت
ﺑـﺰرگ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻫﻤﺰﻣﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﺟ
ﺣﻔﻆ ﻟﺒﻪ ﻫـﺎی گ

ﺳﺖ،
 ، CPBDﮐﻪ ﻣﻣﻌﺮف ﻣﯿﺰان ﺗﺎری ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳ
• ﺑﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮ D

روش ﺗﻮﺋــﺖ ،ﺣﻔـ ﻆ
ـﻆ
ﻦ ،ﯾﮑــﯽ از اﻫــﺪاف اﺻــﻠﯽ ش
ـﺖ .ﻋــﻼوه ﺑــﺮاﯾﻦ
اﺳـ ﺖ

،%۴۰
ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎوب ۴
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  ، %۴۷روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷ
ی
رروش

ﯽ
ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐــﻪ ﻣﻌﯿـﺎر
ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ اﺳ
ﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻ
ﮐﻨﺘﺮاﺳ

ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔ
ﻓﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷ
ﮔﺮادﯾﺎﻧﺖ  %۹و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺑﻬﺒﻮد

ت
ﺷـﺪت
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ را از ﻟﺤـﺎظ
ﺖ
،(SSIM
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری )M
ﺖ

ﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼ
ﺮ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺻﻮﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﺗﻨﻬﺎ %۴
ﺟ

ـﻒ ﺷــﺪه و ﻣﺮﺟــﻊ
ـﺖ و ﺳــﺎﺧﺘﺎر دو ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾـﻒ
روﺷــﻨﻨﺎﯾﯽ ،ﮐﻨﺘﺮاﺳـﺖ

ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷ

روش ﺗﻮﺋــﺖ ﺗﻮاﻧﺴـــﺘﻪ در ﺑﻌﻀــﯽ از
ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ،ددر ﻧﺘﯿﺠــﻪ ،ش
 SSIMﺑﯿﺸـﺘﺮی داﺷـﺘﺘﻪ
S
ﺗﺼﺎوﯾﯾﺮ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ  ( ۳۵۳ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻘـﺪار

 ، PSNﮐﻪ ﻣﻌﺮﺮف ﻣﯿﺰان ﻧـﻮﯾﺰ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﺼــﺎوﯾﺮ
• ﺑﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮ NR

ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗــﺎری و ﻧـﻮﯾﺰ در اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﻄﻠـ ب
ـﻮب

ﺷــﺪه
 ،%۸۵روش ﻓﯿﯿﻠﺘــﺮ ﻫــﺪاﯾﺖ ﺷ
روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ۵
ﻣﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ،ش

ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رروش ﺗﻮﺋﺖ در ﺑﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺼـﺎووﯾﺮ )ﻣﺜـﻞ ﺗﺼـﻮﯾﯾﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷ

ﻣﻣﺘﻨﺎوب  %۱۵و دو روش ﻓﯿﻠﺘﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﮔﺮادﯾﺎﺎﻧـﺖ

ـﺎﻫﺶ داده و ﻣﯿــﺰان ﻧ ـﻮﯾﺰ و ﺷـ ﺖ
ـﺒﺎﻫﺖ
 (۱۳۱۳ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﯿــﺰان ﺗــﺎری را ﮐـ ﺶ
۱

ﻣﻨﺠـﺮ
ﻫﺮ ﮐـﺪام  %۰ﻣﻨ
ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻫ
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺻ
د
و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

دﯾﮕــﺮ ،روش ﺗﻮﺋـ ﺖ
ـﺖ
ـﺘﻨﺪ .از ﻃــﺮف ﮕ
ﺳــﺎﺧﺘﺘﺎری ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﻣﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﯿﺴـ ﺪ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺮ
ﺑﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد

ﻣﻌﯿـﺎر  SSIMو ﻣﯿـﺰان
ر
ﺗﻮاﻧﺴﺘﺘﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮی ،ﺑﺮﺗﺮی ﺧـﻮد ررا از ﻧﻈـﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎددر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿـﺰﺰان ﻧـﻮﯾﺰ ﻣﻮﺟـﻮﻮد
ﺶ
ﺗﺎری CPBD

ﺗﺼــﻮﯾﺮ
ـﺮف ﺷــﺒﺎﻫﺖ ﺳــﺎﺧﺘﺎری ﺑــﻪ ﺼ
 ، SSIMﮐــﻪ ﻣﻌــﺮ
• ﺑــﺮای ﭘــﺎراﻣﺘﺮ M

 .(۹۵ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ اﯾــﻦ روش ی
ﺑــﺮای
ﺼــﻮﯾﺮ ﻧﻤــﯽﺑﺎﺷـــﺪ )ﺗﺼــﻮﯾﺮ ۵۳
در ﺗﺼ

،%۸۳
ـﺪ ،روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﻬﺎدی ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰان ﯾﻌﻨــﯽ ۸
ﻣﻣﺮﺟــﻊ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ

ـــﺘﻪ ﻧﺘــــﺎﯾﺞ ﺧــــﻮﻮﺑﯽ در ﻣﻌﯿﺎرﻫـــــﺎی  SSIMو
ﺗﺼــــﺎوﯾﺮی ﺗﻮاﻧﺴـ ﻪ

ﻓﻓﯿﻠﺘــﺮ ﻫــﺪاﯾﺖ ﺷــﺪه ﻣﺘﻨــﺎوب  %۱۱و روش ﻓﻓﯿﻠﺘــﺮ ﻫــﺪاﯾﺖ ﺷــﺪه

ﯽ
ﺑـﺎﻻﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن از درﺟﻪ
ن
PSSNRﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ وﻟﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎری ﺗﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و اﻟﮕـﻮﻮرﯾﺘﻢ
ﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎری داﺷ
ﻣﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮادﯾﺎﻧـﻧـﺖ %۴ﺷـﺒﺎﻫﺖ

ﺗﻨﻬــﺎ
ﺗﺼــﻮﯾﺮ  .(۱۹۱۳در ﻣﺠﻤــﻮع رووش ﺗﻮﺋــﺖ ،ﻬـ
ﺑﺮﺧــﻮﻮردار اﺳــﺖ ) ﺼ

ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺪارد.
ﺑﺑﻬﺒﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫ

ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ در ﻦ
اﯾـﻦ
د
ﺳـﻪ ﻫـﺪف
ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻫﺪف از ﺳ
ﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﺘﻪ اﺳﺖ

ﻨﻬﺎدی ﺑـﺎ ﺳــﺎﯾﺮ روش ﻫــﺎی راﯾــﺞ را
ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ روش ﭘﯿﺸــﻨﻬ
ﺴ
ﺷـﮑﻞ ۷
ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻧﺸ
رووی  %۳۷/۵ﻣﻮررد اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻞ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﺼـﺎوﯾﯾﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ع
ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺒﺒﺎت اﯾﻦ
ذﮐﺮ ﺷ
ﺖ
ﻫـﺪاﯾﺖ
ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ و ﻓﯿﻠﺘـﺮ
ﯽ
ﺻـﻮرت
دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺻ
و
ﺷﺪه ﻣﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮادﯾﺎﻧـﻧـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۴و ۲۰۱۵
در ﺻﺪد اﻓـﺰاﯾﺶ وﺿـﻮح و ﮐﯿﻔﯿﯿـﺖ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﯽ
ﻣـﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ر
اراﺋﻪ ﺷ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎتﺷﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ .روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﮔﺮادﯾﺎﻧـﺖ ،ﻣﯿـﺰان ﺗـﺎری
ﺗﺼــﺎوﯾﺮی ﻫﻤﭽــﻮن  ۲۱۵۳را ﮐــﺎﻫﺶ داده اﺳــﺖ .ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل،
ﻫﻤﺰﻣــﺎن ،ﻣﯿــﺰان ﻧــﻮﯾﺰ اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ و درﺟــﻪ ﺷــﺒﺎﻫﺖ ﺳــﺎﺧﺘﺎری از
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﺑﻌﻀـﯽ از
ﺗﺼـﺎوﯾﺮ )ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ  (۲۹۹۳در اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒــﻮد ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﺑــﻪ ﺻــﻮرت
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎری را دارﻧـﺪ ،وﻟـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻧـﻮﯾﺰ و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟﻊ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو روش دﯾﮕـﺮ
و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻫﺪف اﯾﻦ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﺎری ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎز ﻫـﻢ در
اﮐﺜﺮ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ،روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﺎﺗﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎری و
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﺸﺎن از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ روش در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﺗﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دارد .ﺑﺨﺶ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ روش ،ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ
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اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه و از اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت
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