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 چکیده

افزایش دقت مکانی تصاویر دیجیتال از جمله مسائل اساسی در علوم پردازش تصویر است. با توجه به گسترش روزافزون صننتت تویین  

ف گوناگون، افنزایش دقنت تصناویر توجنه های فیلمبرداری و تصویربرداری دیجیتایی و نیاز به تویی  تصاویر با کیفیت برای اه ادستگاه

هنا در ارنر عوامنل متتن د امنری بیرقابنل زیادی را به سمت خود جلب کرده است. کاهش کیفیت تصاویر دیجیتال و ننویزی دن ن  ن

در تق م حذف نویز و بزرگنمنایی  و تیزی تصاویر سنجش کیفیتج ی  با توجه به متیارهای پودی است. در این مقایه تالش د ه چشم

و تینزی ای انجام پذیرد که تصنویر حاصنل از کیفینت تصاویر دقت پایین دارای نویز مورد بررسی قرار گیرد و بزرگنمایی تصویر به گونه

ده  که برای بزرگنمایی تصاویر دقت پایین دارای ننویز، باین  در ابتن ا ایگنوریتم بزرگنمنایی قابل قبویی برخوردار باد . نتایج نشان می

 .ده سپس فیلتری مناسب جهت نویززدایی تصویر اعمال گردد. نتایج به دست  م ه برتری این رون  را به خوبی نشان می انجام دود
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مقدمه

های گوناگون تحقیقناتی در زمینه تصاویر دامل اطالعات مهم و جذاب ایفا می کنن .داده های تصویری نقش روبه گستردی در صنتت 

های با توجه به گسترش روزافنزون صننتت تویین  دسنتگاه. رون میکار بهوکاربردی مانن  فضانوردی، سنجش از دور، علوم پزدکی و ... 

فیت برای اه اف گوناگون، افزایش دقنت تصناویر توجنه زینادی را بنه فیلمبرداری و تصویربرداری دیجیتایی و نیاز به تویی  تصاویر با کی

های افزاری این موضنو  پیشنرفتسازی نرمافزار و هم در زمینه پیادهسمت خود جلب کرده است. از این رو  هم در زمینه  تویی  سخت

هنا در ارنر عوامنل متتن د امنری د ن  ندود. کاهش کیفیت تصاویر دیجیتال و نویزی چشمگیری برای بهبود کیفیت تصویر دی ه می

پودی است. بنابراین تالش برای ارائه رودی بهینه جهت کاهش نویز و افزایش دقنت تصناویر هماننان ادامنه دارد. اک نر بیرقابل چشم

یگنوریتم هنای اویین ق م در بسنیاری از اکنن  که این فرضیه در عمل متتبر نیست. های بزرگنمایی، تصویر را ب ون نویز فرض میروش

باد ، چرا که ب ون حذف نویز این ایگوریتم ها، نتایج خوبی ارائنه نمنی کننن  . پردازش تصویر و بینایی مادین، حذف نویز از تصویر می

کن  و در گام بتن ی بزرگنمنایی تصنویر های بزرگنمایی مت اول، در گام اول نویز در تصویر دقت پایین حذف یا کاهش پی ا میدر روش

تر دین ه دن ن تصنویر نقنش های مهمی از تصویر بنوده و در واضن ها و اجزای فرکانس باال بخشدانیم یبهگیرد. مینویز انجام می فاق 

دود و کیفینت بصنری خنود را ازدسنت بسزایی دارد. از این رو با حذف نویز بسیاری از این جزئیات از بین رفته و تصویر تار و موهر می

گوریتم بزرگنمایی این حایت را تقویت خواه  نمنود. مسنهله دیگنر روش سننجش کیفینت تصنویر اسنت. بنرای ده . سپس انجام ایمی

هنای های زیادی وجود دارد. با توجه به وجود تصویر اوییه جهت مقایسه با تصویر نهایی، روشها و ایگوریتمسنجش کیغیت تصویر روش

با وجود مرجع اوییه و سنجش ب ون دادتن مرجع اوییه. بنا انن کی تامنل دون . سنجش کیفیت سنجش کیفیت به دو دسته تقسیم می

توان بت  از اتمام هر ایگوریتمی، تصویر حاصل تر خواه  بود. چرا که میکامال مشخص است که سنجش با وجود تصویر اوییه بسیار ساده

افت  که تصویر اوییه در دسنتر  نیسنت، ویی گاهاً اتفاق میرا با تصویر اوییه مقایسه نمود و بهبود یا ع م بهبود تصویر را نتیجه گرفت. 

ین  رونن   (Zhang & Li, 2008)های سنجشی هستیم که کیفیت تصویر را بن ون هنیم مرجتنی بنه دسنت  ورد. درپس نیاز به روش

 & Hirakawa). دردار برای انجام همزمان کاهش نویز گوسی و بزرگنمایی برای تصاویر سط  خاکستری ارائه دن ه اسنتتخمین جهت

Parks,  2006) (با استفاده از تکنی  مربع ح اقل کلTLS ایگنوریتمی همزمنان بنرای انجنام عمنل کناهش ننویز گوسنی و ننوعی از )

ایگوریتم حذف ننویز و بزرگنمنایی را بنر روی تصناویر رنگنی بنا  (Zhang, Wu, & Zhang,  2007) بزرگنمایی رنگی ارائه د ه است. در

هم ی  روش برای بزرگنمایی تصناویر  (Ramani, Thevenaz & Unser, 2010)ترینگ جهتی و ویویت انجام داده است. دراستفاده از فیل

استفاده د ه  MSEو  PSNRهای ذکر د ه از متیارهای سنجش با مرجع و متیارهایی از قبیل در تمام روشپزدکی ارائه د ه است. 

ایگنوریتم حنذف ننویز و  بیرهمزمنانید ه، نویز فلفنل نمکنی در ن نر گرفتنه نشن ه و  در هیم ی  از تحقیقاتی که تاکنون انجاماست.

تنها تالش د ه است حذف نویز و بزرگنمایی به طور همزمان انجام گیرد. سنوایی کنه اینجنا  بزرگنمایی مورد بررسی قرار نگرفته است،

باد  بهترین زمان بنرای حنذف تاریرگذارترین انوا  نویزها میدود این است که با وجود نویز، به ویژه نویز فلفل نمکی که جز مطرح می

 ن؟ در این مقایه تالش د ه است که تق م حذف نویز و افزایش دقت تصویر مورد  نویز قبل از اعمال ایگوریتم بزرگنمایی است یا بت  از

 بررسی قرار گیرد. 

 روش تحقیق

 یابیهای درونمروری بر روش

 تریننزدی  روش . درتوان نام بردترین همسایه، دوخطی و دومکتبی را مییابی نزدی یابی، دروندرونهای ترین روشاز مت اول

 تصویر در نقطه موقتیت به که دودمی انتخاب خاکستری پیکسلی درجه مق ار فقط پذیرد،نمی انجام محاسبه هیاگونه عمال همسایه

  عالوه .دودمحسوب می برداری مج دروش نمونه ترینسریع ده ،نمی انجام یخاص محاسبات که  نجایی از این روش باد . ترنزدی 
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 را باد  بیرواقتی است گاه ممکن که ج ی ی د ت رودنایی بنابراین و کن می استفاده تصویر در موجود حقیقی مقادیر از این، بر

 یافتن درجه برای یابیدرون  نها میان و د ه استفاده صویرت در نقطه همسایه پیکسل چهار از یابی دو خطیدروندر. نمای نمی تویی 

 درجه سپس و د ه برازش داده همسایه خاکستری درجه چهار به صفحه ی  عمل گردد. درمی انجام ن ر مورد نقطه خاکستری

 ای به خودهای چن جملهیابییابی دو مکتبی بیشترین توجه را در میان سایر دروندرون .دودمی محاسبه ن ر مورد نقطه خاکستری

پیکسل برای  4ترین که در  ن از مق ار نزدی  ی  بت ی، اسپالین مکتبی کیز است یابیترین تابع درونجلب نموده است. رایج

ای نیز مورد مطایته های مکتبی دش و هشت نقطهدود. بیر از خانواده اسپالین مکتبی کیز، کرنلیابی پیکسل فرزن  استفاده میدرون

یابی، های مهم درونیابی استفاده د ه است. از جمله روشپیکسل همسایه جهت درون 16یابی دو مکتبی از ان . در درونرار گرفتهق

دود. ها از اطالعات یبه در تصویر دقت پایین برای تخمین نگادت یبه در تصویر دقت باال استفاده میگرا هستن  که در  نهای یبهروش

ها تنها در دقت تخمین ها نگردد. تفاوت این روشدود که باعث تاری یبهاستفاده می نحویدست  م ه بهاز اطالعات به پس از تخمین،

ها از تب یل موج  برای تجزیه تصویر هایی برای ارتقاء دقت تصاویر درحوزه موج  ارائه د ه است. در  نیبه است. به تازگی روش

یابی می دون . تصویر ورودی نیز با نصف ضرایب دود. سپس زیربان های باالگذر درونف استفاده میدقت پایین به زیر بان های مختل

یابی یابی د ه به همراه تصویر ورودی درونیابی می دود. سرانجام، تصاویر زیربان های باالگذر درونیابی زیربان های باالگذر دروندرون

، از جانمایی بهینه (Zeinali, Ghassemian, & Moghaddasi, 2014)در  ون .دبا هم ترکیب می د ه توسط عکس تب یل موج 

کن . های واض  و تیز است، به خوبی استفاده میای مجزا، که دو فاکتور مهم در ایجاد یبههها و حفظ سهم پیکسل از کال زیرپیکسل

های همسایه و استفاده از ج ول جستجو برای یافتن بهترین این جانمایی با در ن ر گرفتن د ت رودنایی پیکسل، ساختار پیکسل

بینی بهترین حایت می پردازد. در نهایت از متیارهای ی به پیشگیرد. در واقع این روش ب ون دادتن اطالعاتی اضافپاسخ، صورت می

دود که کار م  بودن روش را به خوبی، همراه با سنجش ب ون دادتن تصویر اصلی، برای ارزیابی کیفیت و تیزی تصویر استفاده می

 دهن .مقادیر کمی نشان می

 نویز و ابزارهای سنجش کیفیت

هرگونه تغییرات ناگهانی در تصویر به عنوان نویز دناخته ساز به هنگام پردازش بوده است. مسائل مشکلاز  همواره وجود نویز در تصاویر

که به مانن  یکه  فلفل نمکیبرای م ال نویز . ویز ضربه ای در ی  تصویر بخاطر خطاهای بیتی در هنگام انتقال رخ می ده ندود.می

نویز هنگامی رخ می ده  که پیکسل های تخریب این نوا  دایع نویزها می باد . های سیاه یا رودن روی تصویر می باد  یکی از ا

جهت سنجش کیفیت گیری کیفیت تصویر را ب تر کن . می توان  بطور چشمو  د ه مقادیر ح اقلی و ح اک ری خاکستری می گیرن 

یکی از  S3هستن .  BIQو  S3یر با عناوین گیری تیزی تصوهای ان ازهداخص ،هاروش جمله اینروش های مختلفی وجود دارد. از 

 گیری وضوح محلی تصویر طراحی د ه است. درهای مهم ارزیابی کیفیت تصویر ب ون مرجع است. این داخص برای ان ازهداخص

 (Vu Cuong, Phan Thien & Chandler Damon, 2012) ، بلوک از هر دو خاصیت طیفی و مکانی تصویر بهره برده د ه است. برای هر

دود. سپس برای محاسبه ی  مق ار کمی برای بیان میزان ادراک بصری، این مقادیر با دیب ان ازه طیف تغییرات مکانی محاسبه می

دست  م ه بیشتر باد ، نشان دهن ه کیفیت باالتر تصویر به S3دون . هرچه میزان دار با هم ترکیب میی  میانگین هن سی وزن

کمتر باد  نشان از کیفیت باالتر تصویر  BIQ، هرچه میزان S3برخالف  ،(Mittal, Soundararajan & Bovik,  2013)در  خواه  بود.

رودی برای سنجش کیفیت تصویر با  ناییز تصویر به صورت کامال کور است. این داخص نیز از جمله متیارهای ب ون  BIQ باد .می

 مرجع است.

 ی و حذف نویز فلفل نمکیروند غیرهمزمان پیشنهادی برای بزرگنمای

 ینن ، دست میبرای مشاه ه بهتر نتایج به تصاویر دقت پایین نیاز است. برای این من ور از ی  تصویر دقت پایین که از تصویر اصلی به

باد  که همگی خاکستری بنا می Baboonو  Lena ،Peppersتصویر  3کنیم. مجموعه تصاویر اصلی استفاده د ه دامل استفاده می

 با اعمال فیلتر  256×256تصاویر کاهش دقت یافته با ابتاد  کنیم.گذاری مینام LRهستن . تصاویر دقت پایین را با  512×512ابتاد 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zeinali%2C%20M..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Ghassemian%2C%20H..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Moghaddasi%2C%20M.N..QT.&newsearch=true
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اده جهنت ادامنه کنار امن LRهنای دنون . نسنخهها حاصنل میو سپس حذف یکی درمیان سطرها و ستون 3×3گیر با پنجره میانگین

کنیم. اکنون جهت مقایسنه، ابتن ا طبن  بادن . در مرحله بت  به تصاویر دقت پایین نویز فلفل نمکی با درص های متفاوت اضافه میمی

دنود. سنپس بنا چنن ین میکنیم. حذف نویز خود باعث کاهش مج د کیفینت تصنویر رون  متمول نویز موجود در تصویر را حذف می

. بنه جهنت دهیمبرعکس رون  فوق انجام می یگردانیم. بار دیگر این رون ر دقت پایین را به ان ازه اوییه برمیایگوریتم بزرگنمایی، تصوی

هایی که تاکنون ارائه دن ه اسنت ینا تصنویر را دود و در بزرگنمایی تاریر مستقیم دارد،  ایگوریتم نکه حذف نویز باعث کاهش دقت می

طور همزمان انجام پذیرد. ویی زمانی را تصور کنی  که امکان حذف نویز و ویز و بزرگنمایی بهب ون نویز فرض کرده یا ستی د ه حذف ن

ها به صورت مجزا به تصنویر اعمنال گنردد. در طور همزمان وجود ن ادته باد . بنابراین الزم است هر ک ام از این ایگوریتمبزرگنمایی به

 ه است که از ن ر متیارهای سنجش تیزی و کیفیت اعمال فیلتر قبل از بزرگنمایی تحقیقات انجام د ه تاکنون به این مسهله اداره نش

 مؤررتر خواه  بود یا بت  از  ن.

 هایافته

های دماره نتایج نهایی حاصل از بزرگنمایی و حذف نویز را با ترتیب اعمال فیلتر و سپس بزرگنمایی، دکل (،3و ) (1دماره ) هایدکل

. ده را نشان می %2و  %1 بشته به نویز فلفل نمکی با چگایی  از اعمال بزرگنمایی و سپس فیلتر برای تصاویر(، نتایج حاصل 4( و )2)

، (Keys, 1981)یابی دوخطی، درون(Lehmann, Gonner, & Spitzer, 1999)بزرگنمایی توسط رودهای نزدیکترین همسایه

 EDI (Li & Orchard, 2001)و روش  (Sekar, Duraisamy, & Remimol, 2014)، روش مبتنی بر موج (Carrato, 2000)دومکتبی

، Lenaبرای سه تصویر اصلی  را BIQو  S3( نیز نتایج حاصل از متیارهای سنجش 3( و )2(، )1های دماره )گیرد. ج ولانجام می

Peppers  وBaboon ( نیز نتایج حاصل از ایگوریتم 6( و )5های )دکلدهن . نشان میS3  ویر کشی ه استبه تصرا. 

ده  که اعمال فیلتر برای حذف نویز بت  از بزرگنمایی بسیار مؤررتر و نتایج بهتری را در پی مقادیر داخل ج اول به خوبی نشان می

-دود ویی تصویر دارای تیزی بهتری در یبهخواه  دادت. درست است که حذف نویز بت  از بزرگنمایی باعث ایجاد نقاطی در تصویر می

و از وضوح قابل توجهی برخوردار است. این درحایی است که در روش دیگر، نقاط نادی از حذف نویز وجود ن ارد ویی تصویر تار  هاست

 بوده و جزئیات  ن وضوح خوبی ن ارد.

 

             
(ه(                           )د(                           )ج)ب(                            )                            (ایف)

یکترین همسایه، )ب(دوخطی، )ج(دومکعبی، )د( مبتنی نزد ، )الف(%1با وجود نویز  ( : تصاویر حاصل از روند حذف نویز و سپس بزرگنمایی1شکل )

    EDIبرموجک، )ه( 

 

          
)ج(                           )د(                           )ه(  )ب(                                                       (ایف)

نزدیکترین همسایه، )ب(دوخطی، )ج(دومکعبی، )د( مبتنی  ، )الف(%1با وجود نویز و سپس حذف نویز  ( : تصاویر حاصل از روند بزرگنمایی2شکل )

    EDIبرموجک، )ه( 
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)ب(                            )ج(                           )د(                           )ه(                            (ایف)

نزدیکترین همسایه، )ب(دوخطی، )ج(دومکعبی، )د(  ، )الف(%2با وجود نویز  ( : تصاویر حاصل از روند حذف نویز و سپس بزرگنمایی3شکل )

   EDIمبتنی برموجک، )ه( 
 

         
)ب(                            )ج(                           )د(                           )ه(                             (ایف)

د( نزدیکترین همسایه، )ب(دوخطی، )ج(دومکعبی، ) ، )الف(%2با وجود نویز و سپس حذف نویز  ( : تصاویر حاصل از روند بزرگنمایی4شکل )

    EDIمبتنی برموجک، )ه( 
 

         
)ب(                            )ج(                           )د(                           )ه(                             (ایف)

ایه، )ب(دوخطی، )ج(دومکعبی، )د( مبتنی نزدیکترین همس ، )الف(%2 ، روند حذف نویز سپس بزرگنمایی برای نویزS3نتایج شاخص ( : 5شکل )

    EDIبرموجک، )ه( 
 

         
)ب(                            )ج(                           )د(                           )ه(                             (ایف)

نزدیکترین همسایه، )ب(دوخطی، )ج(دومکعبی، )د( مبتنی  ، )الف(%2نویز ، روند بزرگنمایی سپس حذف نویز برای S3نتایج شاخص ( : 6شکل )

    EDIبرموجک، )ه( 
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 در مورد هر دو روند Lenaنتایج سنجش تصویر ( : 1جدول )

 اول فیلتر بت  بزرگنمایی اول بزرگنمایی بت  فیلتر
lena 

 BIQ 

d=0.02 

BIQ 

d=0.01 

S3 

d=0.02 

S3 

d=0.01 

BIQ 

d=0.02 

BIQ 

d=0.01 

S3 

d=0.02 

S3 

d=0.01 

5.94 6.27 .70 .58 6.75 6.88 .48 .47 Nearest 

7.47 6.83 .33 .31 7.93 7.97 .09 .09 Bilinear 

7.54 6.88 .40 .36 7.54 7.83 .13 .13 bicubic 

5.94 6.27 .70 .58 6.75 6.88 .48 .47 wavelet 

6.88 6.80 .44 .38 7.69 7.69 .38 .39 EDI 

 

 در مورد هر دو روند Peppersنتایج سنجش تصویر ( : 2جدول )

 اول فیلتر بت  بزرگنمایی اول بزرگنمایی بت  فیلتر
peppers 

 BIQ 

d=0.02 

BIQ 

d=0.01 

S3 

d=0.02 

S3 

d=0.01 

BIQ 

d=0.02 

BIQ 

d=0.01 

S3 

d=0.02 

S3 

d=0.01 

6.03 6.16 .74 .60 6.78 6.78 .51 .50 Nearest 

7.58 6.9 .40 .38 7.80 7.7 .12 .11 Bilinear 

6.64 7.44 .46 .43 7.54 7.56 .15 .15 bicubic 

6.03 6.16 .74 .60 6.78 6.78 .51 .50 wavelet 

7.12 6.98 .50 .46 7.34 7.34 .54 .54 EDI 

 

 در مورد هر دو روند Baboon( : نتایج سنجش تصویر 3جدول )

 بزرگنماییاول فیلتر بت   اول بزرگنمایی بت  فیلتر
baboon 

 BIQ 

d=0.02 

BIQ 

d=0.01 

S3 

d=0.02 

S3 

d=0.01 

BIQ 

d=0.02 

BIQ 

d=0.01 

S3 

d=0.02 

S3 

d=0.01 

5.93 5.67 .71 .56 7.10 7.23 .40 .40 Nearest 

6.49 5.84 .32 .26 6.72 6.76 .08 .08 Bilinear 

6.56 5.76 .41 .33 6.40 6.44 .12 .12 bicubic 

5.93 5.67 .71 .56 7.10 7.23 .40 .40 wavelet 

5.49 5.39 .46 .38 5.71 5.71 .40 .40 EDI 

 گیرینتیجهبحث و 

های ای بزرگنمایی و حذف نویز فلفل نمکی ارائه د ه است. برخالف روشدراین مقایه ایگوریتمی برای انجام بیرهمزمان دومرحله

های همزمان که این دو فراین  دود و روشد ه و سپس بزرگنمایی انجام میای که ابت ا حذف نویز انجام مت اول بیرهمزمان دو مرحله

از  گردد. علت عملکرد بهتر این روشدود، در این روش ابت ا بزرگنمایی و سپس فیلتر حذف نویز اعمال میبه صورت یکجا انجام می

دود و این امر در نتیجه یفیت تصویر میاین است که حذف نویز توسط فیلتر خود باعث افت ک ن ر متیارهای تیزی و کیفیت،

ده  که روش پیشنهادی از و مقایسه کیفی)بصری( نشان می BIQو  S3بزرگنمایی و تصویر حاصل تاریر مستقیم دارد. بررسی مقادیر 

دود ی انجام میای که در ابت ا حذف نویز و در مرحله بت  بزرگنمایهای مت اول دومرحلهیزی بهتر از روشتهای کیفیت و ن ر داخص

 .های تصویر بهتر حفظ خواه  کردکن . این روش جزئیات و یبهعمل می
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