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شنهاد شده يپ يژگيو يتوسط فضا ير بافتيتصو با استفاده از سطوح هم تراز يبندبخش
   ير خطيپخش غو  يه رنگ، مشتقات جهتيبر پا
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شـنهاد  يپ ير بافتيتصو يبند بخش يبرا ديک روش جديدر اين مقاله  :كيدهچ
 يبا استفاده از مشتقات جهتـ  يژگيک روش استخراج وين کار با ارائه يا. شود يم

هم چنين به منظور استفاده از خواص آماري تصويرهاي مربوطـه،  . شود يانجام م
از طرفـي  . مي گرددفاده از روش مبتني بر ناحيه به جاي روش مبتني بر لبه است

ـاي    سطوح همتراز از كمينه سازي انرژي و به طور خاص از براي يافتن ناحيـه ه
ر بـراي بـه روز كـردن منحنـي     يـ متغ يک چهار چـوب  احاصل از بخش بندي ب

ـاوير مختلـف    يشنهاديپالگوريتم با بخش بندي نتايج . استفاده مي شود روي تص
روش  ،نيـ عـالوه بـر ا   .هادي مـي باشـد  بيانگر دقت باالي روش پيشنبافت رنگي 
  .باشدز قدرتمند مييزي نير نويتصاوبندي در بخش پيشنهادي

، ي، مشـتقات جهتـ  يرخطـ يبافـت، پخـش غ   يبند بخش :كليدي واژه هاي
  سطوح هم تراز

  مقدمه  - ۱
ـان در يـك   يـ هدف اصلي در بخش بندي، يافتن نواحي معنـي دار و غ  ر همپوش

روشـهاي  . براي كاربردي مشخص مفيد واقع شود تصوير حاصله بايد. تصوير است
ن مقالـه  يبراي اين كار تا كنون ارائه شده است که روش مورد نظر ما در ا يبسيار

 يروشـها . رديـ قـرار مـي گ   يانـرژ  ينه سازيبر کم يمبتن يروشهادر چارچوب 
روشـهاي   به دو دسته كلـي مي توان را  يانرژ ينه سازيبر کم يمبتن يبخشبند

 ،روشهاي مبتني بر لبـه در . احيه و روشهاي مبتني بر لبه تقسيم نمودمبتني بر ن
ـابع انـرژ  . شود تعريف مير يان تصويوابسته به گراد يتابعابتدا   يمعرفـ  يسپس ت

] ۱۲و  ۱[بعنوان مثال  .شود ينه ميکمدر يک چارچوب متغيير  ،انيشده با گراد
سـطوح   ينـه در اجـرا  يهب ي، با ارائـه روشـ  يفعال هندس يبا استفاده از کانتورها

ر ارائـه  ييـ با چهار چـوب متغ  ير، روشيان تصويبا استفاده از محاسبه گراد ،همتراز
اء مـورد  ياش ي، کرانهاسطوح همتراز يها يتکامل منحنن روش با يدر ا .دهد يم

   .ديبدست مي آر ينظر در تصو
يز ، به دليل محاسبه گراديان در تصـوير، بـه شـدت بـه نـو     روشهاي مبتني بر لبه

ـاوير را   . هستندحساس  معموال براي رفع اين مشكل، قبل از محاسبه مشـتق، تص
. از يك فيلتر حذف نويز كه معموال يك فيلتر پايين گذر است، عبـور مـي دهنـد   

ـار لبـه    شيباين كار متاسفانه منجر به نرم شدن  از حد لبه هاي تصوير شده و ك
ن، يـ عالوه بـر ا . شكل مي كنديابي و محاسبه گراديان در مراحل بعدي را دچار م

. بر لبه  حساسيت باالي آنها به مقدار اوليه مـي باشـد   يمبتن يگر روشهايراد ديا
نـواحي   تيـ و در نها اين امر باعث گير افتادن الگوريتم در يك كمينه محلي شده

اما اشكال اساسي روشهاي مبتني بر لبه ايـن  . شوند نادرست آشكار ميبه صورت 
ـا تـوان      است كه اين روشه ـاوير ن ـاري موجـود در تص ـات آم  ا در استفاده از اطالع

ـاالتي       . هستند ـات موجـود در توزيـع احتم به عبارت ديگر، ايـن روشـها از اطالع
ـا بـراي    توسعهبه همين دليل . كنند ر استفاده اي نميينواحي موجود در تصو آنه

ـل تم يرات در الگوريياستفاده در تصاوير رنگي و بافتي، بدون انجام تغ ، ممكـن  ياص
كـه در آن   ازدسـ  يرهنمون مـ  اين امر ما را به سمت روشي ديگر .]۲[نمي باشد

روشـهاي مبتنـي بـر    . بتوان از اطالعات آماري موجود در تصوير نيز بهره جسـت 
ـاالتي نـواحي، نتيجـه     ناحيه با تعريف كردن يك تابع انرژي بر اساس توزيع احتم

حي حاصله براساس ويژگـي مـورد   بخش بندي را به سمتي پيش مي برند كه نوا
اين ويژگي مي تواند شدت روشـنايي بـراي   . داشته باشند الزم را يكنواختي ،نظر

ـاوير رنگـي    ـايج   ،تصاوير خاكستري، برداري متشكل از شدت روشـنايي در تص نت
بانكهاي گابور، نتايج تانسورهاي ساختاري يا بردار حاصـل از نتيجـه پخـش    فيلتر 

   .بافتي باشدغير خطي براي تصاوير 
ـات    يتصـو  ير از بخشبنديتصو يابيباز يبرا] ۱۵و ۱۴[ در  ـا اسـتفاده از اطالع ر ب

ـل    .رنگ و بافت استفاده شده است بـر   ياز آنجا که در مقاالت مـذکور، تمرکـز اص
ات يـ ن سـرعت در عمل يـ ر و عالوه بر ايتصو يباشد تا بخشبند ير ميتصو يابيباز
ـا يژگيو ،ش سـرعت محاسـبات  يور افـزا دارد، بـه منظـ   ييت باالياهم يابيباز  يه

ـا  يبوده و عملکرد بخـش بنـد   يار ناکافيبس يبخشبند ياستخراج شده برا ن ييپ
ـا اسـتفاده از     يبخـش بنـد   يرا بـرا  يروش] ۶و  ۱۶[ن يهم چن. ديآ يم بافـت ب

به خاطر استفاده از  يساختار يتانسورها. کند يشنهاد ميپ يساختار يتانسورها
 ين مشـکل بـرا  يـ ا .کننـد  ير را حـذف مـ  يتصو يبه هابه شدت ل يکرنل گاوس

ـابور   .]۱۰و  ۹، ۸، ۷[ ز وجود دارديگابور ن يلترهايف عالوه بر اين به دليل اينکه گ
ـات      و تانسور ساختاري، در مقياسهاي مختلف عمل مي کننـد، بـه شـدت اطالع

  .افزونه ايجاد مي کنند و سرعت انجام محاسبات را کاهش مي دهند
ب يـ ترک شنهاد مـي گـردد کـه در آن از   يروشي براي بخش بندي پ ن مقالهيدر ا
عـالوه بـر   . استفاده مي گردداستخراج شده از رنگ و بافت  يه ايناح يها يژگيو
ـاد  يسعي در ا ،ک پيش پردازشين، با انجام عمل پخش غير خطي به عنوان يا ج

ـائ  سطوح همترازر ييارچوب متغج بخش بندي با چيبهبود در نتا ـان  . ميمي نم نش
با توجـه بـه    ش پردازش،يبه عنوان پپخش غير خطي استفاده از که م داد يخواه

ـال نمـي      اينکه از هسته گاوسي استفاده نکرده و نيز در مقياسـهاي مختلـف اعم
ـاختار يرا در مقابهتري  يبند ج بخشينتاکند،  بدسـت   يسه با گابور و تانسور س

، رياي بـه تصـو  هيناحد ير دطونير خطي و هميغاستفاده از روش پخش .دهد يم
  .باشد مقاومز هم ير برابر نود بنديکند که بخشن کمک را مييا

 يمشتق جهت و رنگ ييحاتي در باره انتخاب فضاضتو ۲در بخش  در ادامه مقاله
داده  ير خطـ يـ ارائه به قسمت پخش غ ير براياستخراج شده از تصو يهايژگيو و
معادله پخـش   باش غير خطي همراه درباره پخ يحاتيتوض ۳در بخش . شود يم
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 ۴پس از آن در بخـش  . شود غير خطي كه در مقاله استفاده شده است، ارائه مي
ـابع انـرژي توسـط       رييچارچوب متغ ـازي ت سـطوح  استفاده شده براي كمينـه س

ـازي الگـوريتم     ۵در پايان در بخش . شود توضيح داده مي همتراز نتايج شـبيه س
ن مقالـه را در قالـب   يدر ا يشنهادياز روش پ يصه اخال )۱(شکل  .شود يمارائه 

   .دهد ياگرام نشان ميک بلوک دي

  استخراج ويژگي - ۲
ـا نقطـه چـين در شـکل      ، يعنـي  ۱در اين بخش از مقاله قسمت مشخص شده ب

ـاي   .بخش استخراج ويژگي توضيح داده مي شود  McAdamsبه خاطر بيضي ه
ـاي   *L*a*bي اضف در مورد تصاوير رنگي بهتر است از] ١٣[  RGBبه جاي فض

  :دانجام مي گير) ۳(الي ) ۱( تاين تبديل بر اساس معادال .استفاده شود

)۱      (                                       
0.607 0.174 0.200
0.299 0.587 0.114
0.000 0.066 1.116

X R G B
Y R G B
Z R G B

= + +
= + +
= + +

  

)۲  (       
/ /

/ /
0 0 0

4 9with: ;  
( 15 3 ) ( 15 3 )

255, 0.0200953, 0.460900

X Xu v
X Y Z X Y Z

Y u v

= =
+ + + +

= = =

  

)۳         (
( )

( )
0 0*

0 0

* * / / * * / /
0 0

903.3              if    0.008856
25 100 16      if    0.008856

13 ( );   13 ( )

Y Y Y Y
L

Y Y Y Y

u L u v v L v v

⎧ <⎪= ⎨ − ≥⎪⎩

= − = −

  

در تصـوير   يرا که داراي اطالعات باالي رنگـ  *Lتبديل، کانال پس از اجراي اين 
براي توليد فضاي ويژگي در ايـن  . ورودي است، براي ادامه کار در نظر مي گيريم

ن يـ نحوه انجام ا) ۴(معادله . ميکن را محاسبه مي Lمشتقات جهتي کانال  ،مرحله
  .دهد يپروسه را نشان م

)۴(      
2

1 2 3 4 5 6

( cos sin )

4 50, , , , ,
6 3 2 6 6

i

L L
x i y iu I Iθ θ θ

π π π π πθ θ θ θ θ θ

= +

= = = = = =
  

L
xI وL

yI يب مشــتقات در راســتايــبــه ترت x  وy  کانــالL* ير وروديتصــو 
. شـود  ياست که مشتق در آن راسـتا محاسـبه مـ    يه ايانگر زاويب θهستند و 

θu حاسـبه شـده اسـت   در آن راسـتا م  ياست که مشتق جهت يريانگر تصويب .
ـا  ۶در يمشتق جهت . محاسـبه شـده اسـت    π/6اي  هيـ زاو يجهت با فاصله ه

ايـن امـر   . بردار ويژگي براي استخراج ويژگي استفاده مـي کننـد   ۴تنها از ] ۳و۲[
درست است که از تعداد محاسبات انجام شده مي کاهد، اما ايـن تعـداد ويژگـي    

باشـد و منجـر بـه بخـش      يار اندک مـ يمتعدد بس يافتر بيتصاو براي بخشبندي
را  ۹۰و  ۰ يه هايدر زاو ير وروديآنها تنها مشتقات تصو. شود ينا موفق م يبند

ن مشکل، در روش ارائـه شـده در   يحل ا يل براين دليبه هم. کنند يمحاسبه م
ز در نظـر گرفتـه شـده    يگر نير در جهات ديتصو) يانهايگراد( ن مقاله مشتقاتيا
  :ميکن يف مير تعريبه صورت ز) ۴(ج رابطه يرا توسط نتا يژگيو يحال فضا .دان
)۵       (      ),,,,,,( 6/56/42/3/6/0

LIuuuuuuu πππππ=  
ـال   ILن رابطه يکه در ا ـا  *Lنشانگر کان پـس  . اسـت  ير وروديرنـگ تصـو   يفض

ن محاسـبه را  يج اينتا ۲شکل . م داشتيخواه يژگيکانال و ۷با  يا يژگيو يفضا
  الزم به ذکر است دليل انتخاب گراديانهاي  .دهد ير نشان ميک تصوي يبر رو

  
  فلوچارت مربوط به الگوريتم پيشنهادي در اين مقاله   – ۱شکل 

تصوير در زواياي مختلف به عنوان ويژگي اين است که اگر در يکي از آنها لبـه اي  
ـاي ديگـر محاسـبه شـده و در       از دست برود، با مشتق گيري در يکي از زاويـه ه

ـاي    .مختصات متناظر آنها در کانالهاي ديگر در نظر گرفته خواهد شـد  ويژگـي ه
، وارد قسـمت پخـش غيـر    ر اين مرحله به منظور پيش پردازشاستخراج شده د
  .خطي مي شوند

  پخش غيرخطي - ۳
ـازي تصـوير مـي باشـد     پخش غيرخطي، ايـن  . روشي براي نويز زدايي و ساده س

. براي لبه يابي تصويرارائه شـد ] Malik ]۴و  Peronaروش براي اولين بار توسط 
ـاوير      ] Gerig et al. ]۵پس از آنکـه   توانسـتند نسـخه اي بـراي اسـتفاده در تص

مثل تصاوير بافتي و رنگي ارائه کننـد، توجـه   ) vector-valued images(برداري
معادلـه  . به پخش غيرخطي به عنوان ابزاري مفيد براي کار بخشبندي بيشتر شد

  ]:۳[عبارت است از  iuخطي براي يک بردار ويژگي ورودي پخش غير 
)۶              (                          ))||((

1
2

i
N
k kit uugdivu ∇∇=∂ ∑ =

  
 iuمقالـه،  در روش ارائه شده در اين. مي باشد iuتعداد کانالهاي Nبه طوريکه 

حـل معادلـه    يبـرا به عبارت ساده تر . است) ۵(ام از فضاي ويژگي رابطه iلکانا
  :ميريگ ير در نظر ميرا به صورت ز) t = 0( هير اوليل مذکور، مقاديفرانسيد
)۷  (     ),,,,,,()0( 6/56/42/3/6/0

LIuuuuuutu πππππ==  
ـابع  يـ ا. باشـد  يم) ۶(در رابطه  (.)gمانده انتخاب تابع  ينکته باق د يـ اصـوال با ن ت

، بـه علـت   ]۳و  ۲[شـده در   يمعرفـ رابطـه  . ر باشـد يان تصوياز گراد ينزول يتابع
ار يبسـ  يريانعطاف پذ يمستقل، دارا يش از حد و عدم ارائه پارامترهايب يسادگ
وسيعي از تصاوير بافتي خوب عمل  بازه يشود برا يباشد و مشاهده م يم ياندک

ـاال،     سا به همين دليل  در پياده. نمي کند را  g(s)زي رابطـه پخـش غيرخطـي ب
  :برابر با رابطه زير فرض مي کنيم

)۸          (                      
⎩
⎨
⎧

<=
>−−

=
01
0))//(exp(1)(

s
ssCsg

m
m λ  

ـار      Cmکه در آن ثابت  ـا ش بـراي   S*g(s)، به اين منظور قـرار داده شـده اسـت ت
λ<g صعودي و برايλ≥g همچنين. نزولي باشدλ  پارامتري براي کنترل

ـاال    . وضوح تصوير مي باشد در نهايت ويژگي هاي مورد نظر توسط حـل معادلـه ب
همان طور که مالحظه مي شود در معادله پخش غير خطـي از  . بدست مي آيند

ـازي گاوسـي کـه در فيلتـر      ـابور و همينطـور در تانسـو    هموارس ـاي گ رهاي بانکه
ـاي تصـوير    ساختاري وجود دارد، استفاده نشده است و اين امر باعث حفظ لبه ه

هم چنين چون پخش غير خطي در مقياسهاي مختلف کار نمي کنـد،  . مي شود
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ـات       از نظر سرعت از گابور و تانسور ساختاري سريع تـر عمـل مـي کنـد و اطالع
روي ويژگـي   رخطي رانتيجه پياده سازي پخش غي ۳شکل . افزونه آن دو را ندارد

جهـت   خروجـي پخـش غيرخطـي   . نشان مي دهد ۲هاي استخراج شده بخش 
   .ارسال مي شود توسط سطوح همتراز به بلوک کمينه سازي انرژيبخش بندي 

  سطوح همترازبخش بندي تصوير با استفاده از  - ۴
ـاري ناحيـه اي، عمـل        ـات آم ـا اسـتفاده از اطالع در اين بخش تالش مي کنيم ب

به اين منظور مي توانيم عمل بخش . دي براي يک تصوير را انجام دهيمبخش بن
ـال     ــردن احتمـ ــينه ک ــورت بيش ــه ص ــدي را ب ))(|(بن IPp Ω   ــرض ـا ف بـ

},{)( 21 ΩΩ=ΩP 21.در نظر بگيريم,ΩΩ   بخشهايي از تصـويرI   هسـتند
ـال   . را مـي دهـد   Ωيعني  Iکه اجتماع آنها کل حوزه تصوير  در محاسـبه احتم

)|)(( IPp Ω  بــه جــاي اســتفاده مســتقيم ازI از نتــايج پخــش غيرخطــي ، 
  :به اين صورت که. استفاده مي کنيم

)۹                        (),,,,,,( 7654321 uuuuuuuUI ==  
ui     ـا فـرض اين  . ها بيانگر نتايج پخش غيـر خطـي مـي باشـند  و p1(u(x))کـه  ب

p2(u(x))  توابع چگالي احتمال برايU(x)  درΩ1   وΩ2  باشند وəΩ  کران بين
باشد، بخش بندي با کمينه سازي رابطه زير بدسـت مـي     Ω2و   Ω1ناحيه هاي 

  :آيد

)۱۰   (    ( ) ( )( ) ( )( )
1 2

1 2 1 2, log logE p u x dx p u x dx
Ω Ω

Ω Ω =− −∫ ∫  
ـال   ۷در اينجا بـراي هـر   . مسئله باقي مانده، انتخاب تابع چگالي احتمال است کان

I=(u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7) ـال گاوسـ   براي تصوير بافت، تابع چگالي  ياحتم
 ير بـردار يک تصـو يـ  Uر ياز آنجا که تصو. شود يره، در نظر گرفته مييچند متغ

س ين و ماتريانگيانس، برادار مين و واريانگيم ير ثابت برايمقاد يباشد، به جا يم
ن يانگيم يبردارها {µ2,Σ2}و{µ1,Σ1}ميکناگر فرض . م داشتيانس خواهيکووار

ـال اينکـه     Ω2و  Ω1براي دو ناحيه انسيکوار يسهايماتر و در  u(x)باشـند، احتم
Ωi است از باشد عبارت :  

)۱۱(1
2 1/2

1 1( ( )) exp ( ( ) ) ( ( ) )
2(2 ) | |

T
i i i i

i

p u x u x u xμ μ
π

−⎛ ⎞= − − ∑ −⎜ ⎟∑ ⎝ ⎠
 

 ن روشيا. استفاده مي کنيم سطوح همترازاز روش  يبخشبند ياده سازيپ يبرا
ا يـ را مه يطيشـرا را دارا بوده و  يصورت ضمنها به  يت بدست آوردن منحنيقابل
ـام بتواند با  سطوح همترازکند تا  يم ر را يمختلـف در تصـو   ينـواح  ،تقسيم و ادغ

 ي، بخش بنـد يتشابهات آمار اما وجود يمکان يوستگيدر صورت وجود نا پ يحت
را بصـورت   φ: Ω→ℜسـطوح همتـراز    براي کمينه سازي انرژي تابع .]۱۱[کند

  :نيمزير تعريف مي ک

)۱۲             (                      
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⎨
⎧
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2

1
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)(
xififxD
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xφ  

),( Ω∂xD ن يب يدسيمعرف فاصله اقلx  وΩ∂ ت با در نظـر  يدر نها. باشد يم
ـا دخ  يراک، معادلـه تکامـل منحنـ   يبه عنوان تابع ضربه د zεδ)(گرفتن  ل يـ ب

  :خواهد بودبصورت زير يانرژ ينه سازيردن شرط کمک
)۱۳(( )( )1 2( ) ( ( )) ( / | |) log ( ( )) ( ( ))t x x vdiv p u x p u xεϕ δ ϕ ϕ ϕ= ∇ ∇ +  

  :شوند يم از رابطه زير تجديدهر بار گوسي  pdfتابع  يپارامترها

 
تصاوير از باال به پائين و از : نتايج اعمال فيلتر جهتي به يک تصوير  – ۲شکل 

صاوير حاصله از اعمال تصوير ورودي، ت *Lتصوير ورودي، کانال: چپ به راست
  جهت مختلف ۶مشتقات جهتي در 

  
  نتايج اعمال پخش غير خطي به خروجي هاي فيلتر جهتي   – ۳شکل

 )۱۴(     
( ) ( )

( ) ( ( ))( ( ))

i i i

T
i i i i i

u x dx dx

u x u x dx dx

μ ϕ χ χ

ϕ μ μ χ χ
Ω Ω

Ω Ω

=

∑ = − −

∫ ∫
∫ ∫

  

)1که در آن )zχ تابعHeaviside باشد يم.  

  يه سازيج شبينتا - ۵
ـاي  فتبا ر بايتصاو يبر رو پيشنهاديتم يالگور ـاگون اجـرا   ها و رنگه در  گرديـد گون

ـال   ر يواتص يبخشبند يتکامل کانتور فعال برا ريس، ۴شکل  گورخر و تـوپ فوتب
ـايج بخـش بنـدي را     ٥شکل .آورده شده است ،مختلف يدر تکرارها بـراي  نيز نت

رنگي که نياز بـه  در بخشبندي تصاوير بافتي . چند تصوير مختلف نشان مي دهد
کوواريانس مي باشد، اگر ماتريس کوواريانس بدست آمده در پيدا کردن ماتريس 

ـا     ) ١٤(رابطه  را قطري فرض کنيم، به اين معني که همبسـتگي بـين ويژگـي ه
در تصـوير راسـت،    ٦در شـکل  . نداشته باشيم، نتيجه بخش بندي بهتر مي شود

ـاي      ماتريس کوواريانس قطري فرض شده و همانطور که ديـده مـي شـود کرانه
همانطور که قبال نيز اشاره شد، استفاده از حـوزه   .شده اند ه بهتر آشکارتصوير گرب

براي . ايجاد مي کند RGBنتيجه بهتري را نسبت به حوزه رنگ  *L*a*bرنگ 
تصوير سمت راست کـه نتيجـه    .توجه کنيد ۷شدن اين موضوع به شکل  آشکار

هتر آشکار نشان مي دهد، کرانهاي گل را ب *L*a*bمحاسبات را در فضاي رنگ 
طور که در ابتدا گفته شد، الگوريتم پيشنهادي به علت اسـتفاده ار  همان .مي کند
زدايي اسـت،  سازي و نويزالگوريتم صاف غير خطي، که به خودي خود يکپخش

بندي، در برابر نـويز نيـز   به تصوير مورد بخش Globalطور به دليل ديد و همين
 آورده ۸ي تصاوير آغشته به نويز در شـکل  نتايج بخش بندي برا. مقاوم مي باشد

ـافه   ۰.۱شده است که در آن نويز گاوسي با ميانگين صفر و واريانس  به تصوير اض
  .شده است

  نتيجه گيري. ٦
همانطور که گفته شد، استفاده از اطالعات منطقه اي در برابر اطالعات لبه به اين 

ـاد     علت که مي توان از ويژگيهاي آماري تصوير استفاده کرد، نتيجـه بهتـري ايج
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ساده سازي و نـويز زدايـي روشـي     استفاده از پخش غير خطي عالوه بر. مي کند
کـه بـه علـت عـدم اسـتفاده از کرنـل        دمي باشـ  موثر براي استخراج ويژگي نيز

مشابه استخراج ويژگي مثل تانسور ساختاري و  گاوسي، لبه ها نسبت به روشهاي
ـاي   . ش بندي بهتر مي شودعملکرد بخ گابور حفظ مي شوند و عالوه بر ايـن فض

شده، عالوه بر اين که عملکـرد بخشـبندي را بهبـود مـي دهـد،       ويژگي پيشنهاد
ـاي ويژگـي و اسـتفاده از      .باعث افزايش سرعت همگرايي نيز مـي شـود   ايـن فض

ـاوم  بندي تصاوير، منجر بهپيشنهادي براي بخش غيرخطي الگوريتمپخش تـر  مق
  .گرددابر نويز ميشدن الگوريتم در بر
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