
150

تحلیل تصوری اریان    )16 تا 18 اسفند 1391(
اولین کنفرانس بازشناسی الگو و 

  The First Iranian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis
  March 6-8 ,2013 

1

ارائه یک روش جدید کاهش نویز در تصاویر با استفاده از منطق فازي
سید امین اتابک قهفرخی ، علیرضا نقش



این مقاله به بررسی روش هاي کاهش نویز در تصاویر با استفاده از -چکیده

نویز یک عامل ناخواسته در تصاویر می باشد که همواره . منطق فازي می پردازد 

فیلترهاي استاندارد پردازش تصویر . و حذف آن از تصاویر را داریم سعی در کاهش

از مشکالت زیادي برخوردارند مثالً فیلتر میانگین بر روي تمام پیکسل هاي تصویر 

از این رو . عمل می کند و تمام آنها را ترمیم می کند و توجه به بود یا نبود نویز ندارد 

راحی شده اند که در جایی که نویز وجود دارد فیلتر هاي هوشمند فازي به گونه اي ط

با شدت بیشتر به اصالح می پردازند و مکان هایی هم که فاقد نویز هستند هیچ 

در این مقاله مروري بر فیلترهاي فازي حذف نویز و ارائه یک . تغییري نمی کنند 

این در. روش جدید کاهش نویز در تصاویر با استفاده از منطق فازي می پردازیم 

ابتدا توسط یک سیستم کنترل فازي که دو ورودي مینیمم تفاضالت هر روش

پیکسل از پنجره با پیکسل مرکزي و تعداد پیکسل هاي مشابه پیکسل مرکزي دارد 

به هر بررسی می کنیم که آیا یک پیکسل نویزي است یا نه و یک درجه عضویت

ستم کنترل فازي دیگر سپس در مرحله بعد در یک سی. می دهیم اختصاصپیکسل 

با توجه به درجه عضویت نویزي بودن پیکسل که در مرحله قبل بدست آمد و اختالف 

پیکسل با پیکسل هاي همسایه به هر پیکسل همسایگی آن یک وزن اختصاص می 

با ضرب مقدار هر . سیستم هر دو کنترل کننده فازي از نوع ممدانی می باشد . دهیم 

در درجه عضویت خود که در سیستم کنترل فازي دوم پیکسل موجود در پنجره 

. بدست آمد و میانگین گیري ، مقدار جدید پیکسل مرکزي پنجره بدست می آید 

.منطق فازيپردازش تصویر ، کاهش نویز ، - کلید واژه

مقدمه-1

فیلتر هاي متنوعی 1براي کاهش نویز در تصاویر دیجیتال سیاه و سفید

لتر هاي استاندارد جعبه ابزار پردازش تصویر از جمله فی. پیشنهاد شده است 

فیلتر هاي میانگین ، ماکزیمم ، مینیمم ، فیلترهاي وفقی و فیلتر وینر فیلتر 

هاي موثري در جهت کاهش نویز در تصاویر هستند اما گاهی بسته به 

تصویر و یا نوع و میزان نویز موجود در تصویر پس از فیلترینگ تصویر تیره 

بنابراین براي . می شود و تصویر کیفیت اصلی خود را پیدا نمی کند و تار

فیلترهاي مبتنی بر منطق فازي روي آورده شده کاهش نویز در تصاویر به

.  ]1[است

ارائه ]2[توسط پروفسور لطفی زاده 1965سیستم هاي منطق فازي سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ، دانشکده برق هیئت علمی نویسنده اول ، 
)com.yahoo@ali_naghsh:email (

اه آزاد اسالمی واحد نجف آباد            نویسنده دوم ، کارشناسی برق مخابرات ، دانشگ
 )com.gmail@aminatabak:email (

با سازيدلمنطقی براي مروابطمنطق فازي با مجموعه هاي فازي و . شد 

مجموعه فازي ، . در جهان واقعی سروکار دارد انسان مسئله هاي استدالل

بر خالف مجوعه هاي معمولی ، همه عناصر مجموعه جهانی را شامل می 

در صورتی که.]1و0[فاصلهدرشوند اما با درجه هاي عضویت مختلف

عضاي آن شود که درجه عضویت امیمجموعه معمولی به صورتی نوشته

براي اعضایی که شامل آن مجموعه هستند و سایر اعضاي مجموعه 1برابر 

منطق فازي در زمینه پردازش تصاویر دیجیتال .جهانی درجه صفر دارند 

.]3[کاربردهاي وسیعی پیدا کرده است 

به معرفی دو نوع فیلتر استاندار میانگین و فیلتر وفقی 2در ادامه در بخش 

به معرفی چند روش هوشمند 3در تصاویر  ، در بخش جهت کاهش نویز 

یک تکنیک جدید براي کاهش نویز در 4کاهش نویز در تصاویر ، در بخش 

.به نتیجه گیري می پردازیم 5تصاویر ارائه شده است و نهایتاً در بخش 

نویزکاهشجهتاستانداردفیلترنوعدومعرفی-2

فیلتر میانگین 2-1

فیلتر هاي استاندارد جعبه ابزار پردازش تصویر می باشد این فیلتر یکی از

می بینید این فیلتر در جهت کاهش نویز تصویر 1همانطور که در شکل . 

موثر است اما مشکلی که این نوع فیلتر دارد این است که پس از کاهش نویز 

مشکل عمده . تصویر تیره و تار می شود و از کیفیت اصلی تصویر می کاهد 

این نوع فیلترها دارند این است که اقدام به اصالح هر دو نوع پیکسل اي که

نویزي و پیکسل هاي فاقد نویز می کنند ، به عبارت دیگر تمام پیکسل هاي 

تصویر را فیلتر می کنند ، بنابراین روي تمام پیکسل ها تاثیر می گذارند و 

جه تصویر تیره و درنتی. حتی بر جایی که فاقد نویز است هم تاثیر می گذارد 

.]4[تار می شود 

ب                           الف

تصویر آغشته به ) الف . اعمال فیلتر میانگین به تصویر نویزي : 1شکل 

.تصویر پس از اعمال فیلتر میانگین ) نویز فلفل نمکی   ب
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فیلتر وفقی2-2

لیت انطباق با در برخی موارد باید از فیلتر هایی استفاده نمود که قاب

فیلتر وفقی از این دسته . خصوصیات نواحی مختلف تصویر را دارا باشند 

فیلترها می باشد ، که با توجه به میزان نویز نواحی مختلف تصویر عملیات 

نتیجه حاصل از اعمال این فیلتر به 2شکل . فیلترینگ صورت می پذیرد 

نیم این تصویر حاصل همانطور که می بی. تصویر نویزي را نشان می دهد 

] .4[بلور کمتري نسبت به فیلتر میانگین دارد 

ب                                        الف

تصویر آغشته به نویز ) الف . اعمال فیلتر وفقی به تصویر نویزي : 2شکل 

تصویر پس از اعمال فیلتر وفقی) فلفل نمکی   ب

رتصاویدرنویزکاهشهوشمندروشهاي-3

فیلتر هوشمند فازي تصویر براي حذف نویز ضربه3-1

این . ارائه شد 2002این فیلتر توسط چانگ لی و چاین هاسو در سال 

فیلتر شامل دو فرآیند تعیین عدد هوشمند فازي و فرآیند استنتاج فازي است 

این عدد طی . ویژگی کلی تصویر توسط عدد فازي نمایش داده می شود . 

استفاده از هیستوگرام تصویر بدست می آید  و ویژگی هاي الگوریتمی با

در فرآیند دوم با استفاده از عدد . کلی درباره تصویر و نویز آن را در بر دارد 

. فازي بدست آمده در الگوریتم قبل به حذف نویز در تصویر می پردازیم 

ف تعداد قواعد فازي و توابع عضویت فازي در این روش براي تصاویر مختل

نتیجه اعمال این فیلتر 3شکل . با توجه به عدد فازي آنها متفاوت می باشد 

مشاهده می کنیم . هوشمند فازي را به تصویر آغشته به نویز نشان می دهد 

در حذف نویز موثرتر خواهد بود میانگینکه فیلتر پیشنهادي نسبت به فیلتر 

]5 ،6[ .

الفب                                 

د                            ج

) تصویر اصلی بدون نویز    ب) الف .  اعمال فیلتر هوشمند فازي : 3شکل 

اعمال فیلتر ) اعمال فیلتر میانگین   د) تصویر خراب با نویز فلفل نمکی  ج 

هوشمند فازي 

فیلتر میانگین مبتنی بر قواعد فازي3-2

الگوریتم فیلتر هوشمند . ارائه شد 2011این فیلتر توسط سانگ در سال

درمرحله اول تست می . شامل دو مرحله است نگین مبتنی بر قواعد فازيمیا

پیکسل وسط . که آیا پیکسل مرکزي در پنجره تصویر سالم است یا نه کند 

اگر در محدوده خارج از ترتیب خود قرار گرفته باشد ممکن است ضربه باشد 

نیز وجود ط روش آستانه سازي نرم آشکارسازي ضربه در مرحله دوم توس.

از هر دو مرحله نتیجه اگر . نویز ضربه در وسط پنجره بررسی می شود 

، پیکسل مرکزي توسط بگیریم که پیکسل مرکزي یک نویز ضربه است

نتایج اعمال فیلتر 4شکل .پیکسل هاي میانی در پنجره جایگزین می شود 

. به تصویر نویزي را نشان می دهد میانگینمیانگین  و فیلتر هوشمند

به تصویر نویزي هوشمندهمانطور که می بینم نتایج حاصل از اعمال فیلتر 

.]8، 7[میانگین می باشد موثرتر از اعمال فیلتر 

ب                               الف

د                            ج

نی بر قواعد فازي به تصویر نویزي اعمال فیلتر فازي مبت: 4شکل 

نتیجه اعمال فیلتر میانگین) تصویر نویزي   ج ) تصویر سالم  ب) الف 

نتیجه اعمال فیلتر هوشمند فازي ) د
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فیلتر هوشمند فازي جهت کاهش نویز ضربه3-3

این . ارائه شد 2010این فیلتر توسط ماهیش و پراب هانجان در سال 

عملکرد فیلتر به گونه . ر براي کاهش نویز ضربه بسیار مناسب می باشد فیلت

اي است که ابتدا مشتق فازي را به منظور کاهش حساسیت نسبت به 

سپس توابع عضویت را براي . تغییرات تصویر مانند لبه ها محاسبه می کند 

ن با چند بار اعمال این فیلتر می توا. فیلترینگ مورد نظر بدست می آورد 

توابع عضویت مورد نیاز براي . نویز هاي تصویر را به شدت کاهش داد 

سیستم فازي در هر بار تکرار فیلترینگ با توجه به سطح نویز باقیمانده در 

.] 10، 9[تصویر اقتباس می شوند  

منطق را براي کاهش نویز با استفاده از فیلتر شئ گ3-4

فازي 

اساس کار این فیلتر نیز . ارائه شد 2011این فیلتر توسط ردي در سال 

به این صورت که به منظور تشخیص تغییرات . مشابه فیلتر قبل می باشد 

ناشی از نویز از تغییرات ذاتی تصویر مانند لبه ها از یک مرحله محاسبه 

را درنظر بگیریم براي 3×3اگر یک پنجره . ی کند ممشتق فازي استفاده 

از تفاضل مقدار پیکسل مرکزي با سایر محاسبه مشتق در جهات مختلف 

با استفاده از این مشتقات . پیکسل ها در جهات مختلف استفاده می کنیم 

.]12، 11[فازي می توان به انجام عملیات فیلترینگ پرداخت  

تصویردرنویزکاهشبرايجدیدتکنیکیکارائه-4

این . این روش جدید یک روش هوشمند بر اساس منطق فازي می باشد 

این تکنیک از دو .  تکنیک براي کاهش نویز هاي گاوسی مناسب می باشد 

در مرحله اول همه پیکسل هاي تصویر براي . مرحله زیر تشکیل شده است 

براي این کار سیستم فازي . تعیین پیکسل هاي نویزي پردازش می شوند 

عدد درجه هر پیکسل یک. یک درجه به هر پیکسل اختصاص می دهد 

است ، که احتمال اینکه پیکسل به عنوان یک ] 0و 1[ یقی در محدوده حق

در مرحله دوم ، سیستم . پیکسل نویزي در نظر گرفته شده را نشان می دهد 

فازي دیگري بکار گرفته می شود و با استفاده از خروجی سیستم فازي قبل 

جام فیلترینگ تصویر را توسط وزن دهی به مقدار پیکسل هاي همسایه ان

این روش موجب می شود که با همه پیکسل هاي تصویر به ] . 13[می دهد 

یک شکل برخورد نشود و پیکسل هایی که احتمال وجود نویز در آنها بیشتر 

در ادامه به معرفی و توضیح این دو . است با درجه بیشتري ترمیم شوند 

.مرحله می پردازیم 

مرحله اول 4-1

مرحله ( در سیستم فازي طراحی شده براي تعیین نویزي بودن پیکسل ها 

اختصاص می دهیم که ]0و 1[به هر پیکسل یک عدد در محدوده) اول

به عنوان درجه پیکسل به آن اختصاص 1اگر پیکسل فاقد نویز باشد عدد 

داده می شود و هرچه این درجه به صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده این 

در نظر 3×3اگر پنجره همسایگی را . ت که پیکسل نویزي تر است اس

باشد با توجه به مقدار پیکسل (x,y)بگیریم و مختصات پیکسل مرکزي 

به difپارامتر f(x΄,y΄)پیکسل کناري دیگر 8و مقادیر f(x,y)مرکزي 

:آیدصورت زیر بدست می 

)1(Dif = min| f(x,y) – f(x΄,y΄) |

باشد ، فرض می بسیار مشابه پیکسل هاي همسایه اشاگر یک پیکسل

کنیم که خراب نیست ، بنابراین ما می توانیم از تعداد پیکسل هاي مشابه 

همسایگی آن به عنوان یک پارامتر مهم براي 8پیکسل مفروض در 

براي این کار . کنیم فهمیدن اینکه آیا پیکسل خراب است یا نه استفاده

همسایگی پیکسل داده شده که تفاوت سطح 8تعداد پیکسل ها را در 

خاکستري آنها با پیکسل مرکزي کمتر از سطح آستانه تعریف شده است را 

:بنابراین پارامتر دیگر به صورت زیر تعریف می شود . تعیین می کنیم 

)2(
Number Of Similar = { Number of (x΄,y΄) |

(x΄,y΄)ЄN8(x,y)&|f(x,y)-f(x΄,y΄)|<Threshold}

توابع عضویت را به صورت . در نظر گرفتیم 8مقدار سطح آستانه را برابر 

1قواعد فازي مورد نیاز را بر اساس جدول شماره . هتعیین نمود5شکل 

موتور استنتاج این سیستم فازي ممدانی، ورودي هاي آن . تعریف می کنیم 

dif وnum از نوع فازي ساز ماکزیمم و خروجی آنdeg از نوع نافازي ساز

difغیر هاي زبانی براي معرفی تابع عضویت ورودي مت. ثقل است مرکز 

، متغیر هاي very highو very low ،low ،med ،highعبارتند از 

و non،fewعبارتند از numزبانی براي معرفی تابع عضویت ورودي 

manyهاي زبانی براي معرفی تابع عضویت خروجی و متغیرdeg عبارتند از

very small ،small ،moderate ،big وvery big . روابط بین ورودي

.نشان داده شده است 6ح در شکل شماره ها و خروجی به صورت یک سط

قواعد فازي سیستم فازي تعیین نویزي بودن پیکسل هاي :  1جدول 

تصویر
ManyFewNoneNum

Dif

very bigBigModerateVery low

very bigBigModerateLow

BigModerateSmallMed

BigModeratevery smallHigh

ModerateSmallvery smallvery high
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الف

ب

ج

خروجی )جnumورودي ) بdifورودي ) توابع عضویت فازي الف : 5شکل 
deg

نمایش سطح رابطه بین ورودي ها و خروجی : 6شکل 

مرحله دوم 4-2

در این مرحله به هر پیکسل یک وزن اختصاص داده می شود که بر 

. اساس این وزن هاي پیکسل هاي موجود در پنجره میانگین گیري می شوند

ورودي . در این مرحله نیز یک سیستم فازي دیگري تعریف می کنیم 

به عنوان اولین پارامتر diffتم نیز دو پارامتر هستند که هاي این سیس

:سیستم به صورت زیر تعریف می شود 

)3(|l)-yk,-f(x-y)f(x,=|diff

قواعد فازي این سیستم . پارامتر دوم خروجی سیستم فازي قبل می باشد 

تعریف می 7و توابع عضویت فازي مطابق شکل 2مطابق جدول شماره 

degو diffستنتاج این سیستم فازي ممدانی، ورودي هاي آن موتور ا.شوند 

از نوع نافازي ساز مرکز weightاز نوع فازي ساز ماکزیمم و خروجی آن 

عبارتند diffغیر هاي زبانی براي معرفی تابع عضویت ورودي مت.ثقل است 

، متغیر هاي very largو very small ،small ،medium ،largاز 

، low ،mediumعبارتند از degاي معرفی تابع عضویت ورودي زبانی بر

larg و متغیر هاي زبانی براي معرفی تابع عضویت خروجیweight عبارتند

ورودي ها و روابط بین. very largو very low ،low ،med ،largاز 

.نشان داده شده است 8ح در شکل شماره خروجی به صورت یک سط

اعد فازي سیستم فازي تعیین ضرایب پیکسل هاي تصویرقو:  2جدول 
LargeMediumLowDeg

Diff

LargeMedMedvery small

very largLargemedSmall

LargeMedlowmedium

MedLowvery lowLarge

Lowvery lowvery lowvery larg

الف

ب

ج

) جdegورودي ) بdiffورودي ) لف توابع عضویت فازي  ا: 7شکل 

weightخروجی 
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نمایش سطح رابطه بین ورودي ها و خروجی) : 8(شکل 

پس از اعمال این دو سیستم فازي به تصویر به هر پیکسل یک درجه 

که با میانگین گیري بر اساس . عضویت بین صفر تا یک اختصاص می دهد 

نتیجه اعمال 9شکل . می شود این درجات پیکسل مرکزي هر پنجره ترمیم 

.را نشان می دهد سه فیلتر میانگین و فیلتر وفقی و فیلتر هوشمند ارائه شده 

هاي بهتري از فیلترهمانطور که می بینیم فیلتر فازي ارائه شده کارکرد 

. دارد میانگین و وفقی

ب                             الف

جد                       

نتایج اعمال فیلتر فازي هوشمند ارائه شده به تصویر نویزي : 9شکل 

اعمال فیلتر ) ب) σ2=100( تصویر خراب شده با نویز گاوسی ) الف 

اعمال فیلتر فازي پیشنهادي ) اعمال فیلتر فازي وفقی   د) میانگین  ج

گیرينتیجه-5

مواره قصد حذف آن را از تصاویر وجود نویز تصویر را از بین می برد و ه

در این مقاله ضمن بررسی چند نمونه از فیلتر هاي استاندارد پردازش . داریم 

تصویر و فیلترهاي فازي ارائه شده یک تکنیک جدید براي کاهش نویز در 

عالوه بر حذف نویز مشاهده کردیم که فیلتر میانگین . تصویر نیز ارائه شد 

عملکرد وفقیفیلتر . و تار شدن تصویر می شود موجب ایجاد بلور و تیره

بهتري نسبت به فیلتر میانگین دارد اما باز هم براي نویز هاي گاوسی و 

از این رو فیلتر هاي فازي که متناسب با نویز . تصاویر پر نویز مناسب نیست 

موجود در تصویر به شیوه هاي مختلف اقدام به فیلترینگ می کنند ارائه شده 

در فیلتر ارائه شده با توجه به درجه نویزي بودن هر پیکسل اقدام به . اند 

همانطور که . عملیات فیلترینگ و کاهش نویز هر پیکسل می پردازیم 

مشاهده کردیم فیلتر ارائه شده عملکرد بهتري در کاهش نویز تصاویر به 

. خصوص نویز گاوسی دارد 
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