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 باروش رشدناحیه توسط سطح کمینهقطعه بندی تصاویر،

واحد تهران غرب،تهران   استادیاردانشکده فنی ومهندسی گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی 3

 amir.amini.elec@gmail.com،ایران.

 

 تیو نارضا نهيبه ريغ جیاستفاده از آنها منجر به نتا نرو،یرا فرض کرده و از ا گناليمستقل از س شیافزا یگاوس زیموجود، نو ریتصو ليتحل یروشها شتريب - چکيده

. به همين منظور دهند یمو کارایی بسيار پایينی از خود نشان  شوند یبا شکست مواجه م یگاوس ريغ ریتصو زیاستاندارد، در حضور نو یها . روشگردد یبخش م

ژوهش از پژوهش در زمينه روشی برای تقسيم بندی تصاویر که در حضور نویز غير گوسی عملکرد مناسبی از خود نشان دهد اهميت و ضرورت دارد.در این پ

ه و سپس در ادامه . دراینجا مساله حداقل سطح شناخته شده را برای تقسيم سازی تصویر مورد بحث قرار داد مجموعه سطح برای تقسيم بندی استفاده می گردد.
 یک تابع انرژی باروش رشد ناحيه برای مسئله ناحيه بندی تصویر پيشنهاد خواهيم داد که با حداقل سازی آن تصویر ناحيه بندی می شود.

آستانه گذاری، تقسيم بندی تصویر،مساله سطح کمينه،روش مجموعه سطح، نویز غيرگوسی -کليد واژه

 مقدمه -1

در  ادی. ضمناً، کاربرد زباشد یبوده و به سرعت در حال بلوغ م یطوالن یخیتار یخودکار دارا ریتصو ليتحل -2

 یسنسورها ليموضوع به دل نیکه ا گردد، یم یدیجد یچالشها جادیباعث ا ،یعلم یها حوزه شتريب

 ترونیپوز ليگس یتوموگراف ،یمثال رادار روزنه مصنوع یمختلف، برا یاست. سنسورها ادیز اريبس یربرداریتصو

روش خاص  ازمنديمختلف هستند که ن یکیزيو اصول ف اتيخصوص یدارا ،یپزشک یسونوگراف یبردار ریو تصو

مستقل  زیکه با نو کنند یرا حاصل م یها مهم، داده یربرداریتصو یسنسورها شتريدرمان است. به طور خاص، ب

 ریمثال، در تصاو یدارد. برا ییربنایز گناليشدت س به یبستگ زینو انسیاند، وار آلوده شده گنالياز س

و بر  گردد، یم انيبه صورت ذره محدود بشده و اغلب  نييشمارش فوتون تع قیاز طر گناليس ،یوگرافیراد

 یبردار ریتصو یخال برا زیمشخصه نو گر،ی[. مثال د2، 1] کند یم ديتاک گناليس یگاوس ريو غ دهيکوات تيماه

 شیافزا یگاوس زیموجود، نو ریتصو ليتحل یروشها شتريب گر،ید ی[. از سو3است ] یصيتشخ یسونوگراف

. گردد یبخش م تیو نارضا نهيبه ريغ جیاستفاده از آنها منجر به نتا نرو،یرا فرض کرده و از ا گناليمستقل از س

 یکیزيف زیمدل نو و ریتصو یريشکل گ ندیدر مورد فرا یدانش اضاف یريموضوع، به کارگ اتيدر ادب ريروند اخ

 

 

3،امیر امینی 2، مهدی اسالمی1مهدی جهانی یزدی
 

 mehdijahani5151@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد برق واحد تهران غرب ، 1

واحد تهران غرب،تهران   استادیاردانشکده فنی ومهندسی گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی 2

 m.eslami1@ut.ac.ir،ایران.
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 یبه عنوان مساله معکوس آمار ریتصو ليموارد، تحل شتريبوده است. در ب راتييتغ یساز نهيدر مسائل به

درنظر  ی. براگردد یاستفاده م تر قيدق یها استنباط مدل یبرا یزياستنتاج ب یکهايشده و از تکن یمدلساز

[ مشاهده 3، 1استفاده شده است، ] یاريبس زیحذف نو یها روش ز،ینو یمدلها یعموم یها گرفتن مشخصه

[ شده است 6،،5], یضرب زینو یمختل شده با مدلها ریتصاو یحرکت بر رو ليبه تحل یاريتوجه بس راًيشود. اخ

 ریتصو یساز ميتقس جینتا یمناسب بر رو زینو یمثبت مدلساز ريتأث ر،یتصو یساز ميدر تقس نيو همچن

(، که اغلب نیيپا زیبه نو گنالي)نسبت س فيبا آمار ضع یها داده یبرا خاص[. به طور 8-7گزارش شده است ]

مهم  یساز ميتقس ندیدر فرا یگاوس زینو یمدلها ريدرنظر گرفتن تأث گردد، یظاهر م یپزشک یبردار ریودر تص

 مانجا حاتيحداقل طول توض اريمع یحداقل ساز قیبه مناطق همگن از طر ریتصو یساز مي[، تقس9است. در ]

 ميتعلق دارند. در مدل تقس یاحتمال هر منطقه به خانواده مشابه یشده است. فرض شده است که توابع چگال

 یبه عنوان مقدار راست L2 یپواسون استنباط شده، به جا عیداده از توز ی[، اصطالح راست11از ] راتييتغ یساز

 زینو یشده و برا شنهادي[ پ11در ] یمومبر منطقه ع یمبتن راتييتغ یساز مياستفاده شده است. چارچوب تقس

 نیداده شده است. به طور خاص، نشان داده شده که ا صيتشخ یخال ضرب زیپواسون، نو زینو ،یشیافزا یگاوس

-Chanمدل  ایMumford- Shah [12 ]مانند مدل  یعموم یساز ميتقس یاز مدلها ميمستق ميتعم کیمدل 

Vese [13برا ]توسعه  یمختلف یآخر به روشها یساز مي. روش تقسباشد یم یشیفزاا یگاوس زیمورد خاص نو ی

متناظر با مدل  قاًيواحد دق اسی)حوزه با ریتصو یناهمگن یمدلساز یبرا اسی[، حوزه با11است. در ] افتهی

Chan-vese یمشابه یشده است. اصطالح انرژ یمعرف یساز ميتقس نيمواجه شده با آنها ح ی( و براباشد یم 

 ميروشها، عملکرد تقس نیم اغلبه کند. اگرچه تما زدارینو ریتصوا یساز ميشده تا بر تقس شنهاديپ[ 13در ]

 نیاکثر ا کهیي. در وهله اول، از آنجاباشند یم زين یاساس بيدو ع یاند، دارا را گزارش کرده یا افتهیبهبود  یساز

 یتوابع انرژ یهستند، حداقل ساز ندارداستا ريداده غ یبا اصطالحات راست راتييتغ یبر مدلها یروشها مبتن

 ریکامل از تصاو یهایسر یحت ای ميعظ یها داده یها برا استفاده از آن ن،یبر است. بنابرا نهیهز اريمربوطه بس

 کنند یرا فرض م یخاص یکیزيف زیمدل نو یروشها به طور ضمن نیالزم است. در وهله دوم، تمام ا طیفاقد شرا

را برآورده  اتيفرض نیکه ا شود یم ییها استفاده از آنها محدود به داده نرو،یاز ا وشده  یآن طراح یکه برا

 ،یعيطب ریتصاو یاست. برا یوتريکامپ یینايب یینرم افزارها یاصل فیاز وظا یکی ریتصاو یبند مي. تقسسازند یم

 یروشها نیا ود،وج نیموضوع وجود دارد. با ا اتيدر ادب دهيچيپ یبند ميتقس یاز روشها یادیتعداد ز

 ای یپزشک یبردار ریمثال، در تصو یبرا شوند، یبا شکست مواجه م یگاوس ريغ ریتصو زیاستاندارد، در حضور نو

 زینو یمختل شده با مدلها ریتصاو یبند ميتقس یبرا یبند ميمقاله، مدل تقس نی. در اینجوم یبردار ریتصو

 نی. به امیا کرده شنهاديناشناخته پ یکیزيف زیمدل نو رددر مو نيشيپ اتيرا بدون اضافه نمودن فرض یارياخت

. ميده یرا به منظور حل آن مورد بحث قرار م یعدد یمنظور، مساله حداقل سطح برجسته و طرح حداقل ساز

 قیداده شده را از طر یها داده یحداقل سطح ممکن برا یها مجموعه تمام راه حل ،یعدد یطرح حداقل ساز

 تی. مزدهد یمناسب کاهش محد آستانه  نيرا به تخم یبند ميکرده و مساله تقس حاسبهمحدب م یساز نهيبه

شود چراکه با استفاده از  یها مدل ساز موجود در داده زیکه نو ستيو قدرت آن است: الزم ن یروش، سادگ نیا
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شده را به  شنهاديمدل پ توان یاند. م جدا شده ریتصو یها شدت ستوگرام،يبر ه یمبتن یآستانه گذار یکهايتکن

 زینو قیاختالل را از طر ،ینمود که به طور ضمن ريتفس یسنت یبند ميتقس یروشها شتريب یساز یعنوان عموم

 .کند یفرض م یشیافزا یگاوس

 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقيق  -3

 تیه حال ساده است کهه قاب   نیو در ع یمنعطف و قو یساز مینمودن روش تقس شنهادیهدف ما، پ

 ،یپزشهک  یبهردار  ریمخت هف ماننهد تصهو    یبردار ریتصو یها از حوزه ریاستفاده در انواع مخت ف تصاو

 یرا داشته باشد. در وه ه اول، مساله حداقل سطح شهناتته شهده را بهرا    یعیطب ریتصاو ای یآسترونوم

 Rudin-Osher-Fatemi یک  راتییتغ زیمورد بحث قرار داده و با مساله حذف نو ریتصو یساز میتقس

آن را به طور  ریات تمهایبا الگور توان یکه م ر،ید اتواح ی. حداقل مرتبط است. سازمیکن یبرقرار م وندیپ

 نیه مجموعه سهطح از ا  هرداده شده حاصل کرده که  یها را از داده یزیبدون نو بیمؤثر انجام داد، تقر

 یسهاز  نهه یبه نیه تاص از مساله حداقل سطح مرتبط اسهت. ا  ینشان دهنده حداقل ساز جهان ب،یتقر

 یسهنت  یساز میمسائل تقس شتریکه اغ ب در ب کند یم یریج وگ یمح  یساز نهیاز به ،یمحدب جهان

 وجود دارد.

 سهت یبا ی. مه میرا به مساله حد آستانه ساده کاهش ده یساز میمساله تقس میتوان یوه ه دوم، م در

 نیهی تع یبه یتقر یها سطح داده یها مجموعه نیدر ب ریتصو یساز میتقس یحداقل سطح را برا نیبهتر

 نیسازد تا بهتهر  یحد آستانه را بدون درنگ انجام داد، کاربر را قادر م نییتع توان یم کهیی. از آنجامیکن

. بهر عکه ،   دههد  یرا م یشتریپزشکان جذاب بوده و به کاربر کنترل ب یراه حل را انتخاب کند، که برا

م داده گام حد آستانه را به صورت تودکار انجها  نیبهتر است ا ر،یکامل از تصاو یسر یساز میتقس یبرا

 اتیه در ادب یاریحد آستانه بسه  نییعت یها تمیالگور کهییتا زمان کار متخصصان را کاهش دهد. از آنجا

 زیآنها در انطباق در حضور نهو  تیموضوع وجود دارند، ما سه مفهوم حد آستانه مخت ف را به منظور قاب 

 میکهه تقسه   یموارد یبرا ت،ینها .درمیده یقرار م یمورد بررس ادیز یکاربردها یبرا نرویو از ا یاریاتت

 یبهر روشهها   یرا مبتنه  ینیگزیجها  یناهمگن مورد نظر است، طرح حهداقل سهاز   ریمناطق تصو یساز

ارائهه   یساز میتقس یرا در مورد توپولوژ یشتریکنترل ب کرد،یرو نی. امیا کرده شنهادیمجموعه سطح پ

 یساز میکه تقس یطیکرده و در شرا

 

را  یاریه اتت زینهو  یمختل شده با مدلها ریتصاو یبند میتقس یبرا یبند میئه مدل تقسارا -1

 ناشناتته یکیزیف زیدر مورد مدل نو نیشیپ اتیبدون اضافه نمودن فرض

 بحث در مساله حداقل سطح برجسته -2
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 یعدد یبحث در مورد طرح حداقل ساز -3

 .یشنهادیبا روش پ نیشیپ یروش ها سهیمقا -4

 

اتتالالت نویزی  تحت تأثیر کمتر بندی مبتنی بر منطقه تقسیم های مدل به دلیل این حقیقت که 

فرمول بندی ریاضی مسئ ه در این شرایط  ها در لبه محور هستند، ما روی این مدل های روشدر قیاس با 

 شدت سیگنالی مانند های تصویری مبتنی بر ها در ادبیات از ویژگی اغ ب روش تمرکز نمودیم.

 همگن استفاده می کنند و معموالً مقیاس تاکستری مقادیر با دامنه تصویر به مناطق جز بندی تقسیم

 بندی در تقسیم است. مربوطه مناطق فرعی واریان  سیگنال در ها هدفشان حداقل سازی ن روشای

( معموالً ) باز و کران دار  از یک تصویر هدف عمومی بدست آوردن بخش 

تصویر داده  تواص و بر اساس زوجی بدست می اوریم مناطق غیر مجاور است. که ان را در

 :[10]صورت ریاضی به صورت زیر بیان شود به تواند این می هستند. شده 

(1) 

 

 نسبت به اجرای عددی چالش برانگیز است؛ چند بخشی عموماً بندی تقسیم توجه داشته باشید که

 کالس مسائل تقسیم بندی دو بخشی ما روی بندی جدید ما در مرح ه اول تقسیم بنابراین برای معرفی

در  Fتصویر  بندی صورت تقسیم تواند به کنیم که می تمرکز می 1در  برای  یعنی 
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بندی  . توسط کانتر تقسیمبندی  تقسیم اغ ب تفسیر شود. منطقه مورد نظر منطقه زمینه و

در چند ضریب  است و  ویر مناطق تص بیان گر فصل مشترک بین شود که بیان می 

از ضرائب موجک متمرکز بوده و بقیه ضرائب عمدتاً دارای مقدار ناچیزی هستند. این در حالی است که 

ب وک دیاگرام ک ی حذف  1شوند. در شکل ی موجک گسترده میانرژی نویز در بین تمام ضرائب در حوزه

شده سپ  در روش آستانه فراگیر اساس کار در نویز گوسی ابتدا تصویر نویزی به چند سطح تجزیه 

ی تبدیل موجک استوار است. یکی از های حذف نویز مبتنی بر تبدیل موجک براساس تواص اولیهروش

 Visuبدین معنی است که عمده انرژی سیگنال تنها  سازی انرژی سیگنالتواص، تاصیت فشرده

shrink  براساس آمارگان نویز انتخاب و براساس قانون ای واحد برای تمام ضرائب جزئیات، آستانه

یابد. نهایتاً وارون تبدیل موجک، تصویر حذف نویز شده را نتیجه گذاری این ضرائب تغییر میآستانه

 آید.بدست می زیری ی فراگیر از رابطهدهد. در این روش مقدار آستانهمی

(2)  

 

انحراف  باشد و طول سیگنال است که در مورد تصویر، حاص ضرب ابعاد آن می nدر این رابطه 

های تخمین نویز توان از روشمعیار نویز است که چون عمدتاً اطالعی از آن در دسترس نیست، می

که در  [ است10] MADگر گرها، تخمیناستفاده نمود که از جم ه مهمترین و پرکاربردترین این تخمین

 زیر آمده است:رابطه 
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 : ب وک دیاگرام سیستم حذف نویز در حوزه موجک1شکل 

ی موجک، نویزهای اسپکل آن است که در حذف این نوع نویز در حوزهنکته قابل ذکر در مورد 

توان گفت با این عمل، نویز ضرب شونده به صورت جمع شود که میابتدا لگاریتم تصویر نویزی گرفته می

گذاری و وارون موجک، تصویر حاصل از تابع نمایی شود. مراحل تبدیل موجک، آستانهشونده تبدیل می

 ی نهایی است.ی کار تصویر حذف نویز شده، که نتیجهتمایدعبور می

 

 

 

 روش مجموعه سطح پیشنهادی -3-2

بعد ارائه  سهدر دو یا  حرکت رابط آنالیز ومحاسبه  یبرا یبه عنوان روش روش مجموعه سطح

 یم سرعت  میدانتحت  حرکت  آنالیزمحاسبه و  فاست. هدور کرده حصرا م  ناحیه  گردید.

نخست چند قرارداد در مورد  داشته باشد. یرابط بستگ یو هندسه مکان، زمانتواند به می سرعت باشد.

 کانتور فعال نمایانگر  کنید ضشود. فر یارائه م که در مقاالت استفاده شده است تابع مجموع سطح

 یبرا کند، و تابع مجموعه صفر می تقسیممخت ف  یرا به قسمت ها در دامنه  تصویرکه  باشد

به  به ترتیب کانتور فعال بیروندرون و  . شود یفعال استفاده م کانتور نمایش

  .[12]شوند ینشان داده م و  صورت 
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اینگونه تعریف میگردد که جهت آن رو به تارج باشد که میتوان آن را  یجهت بردار نرمال منحن

 .نوشت  زیر به شکل رابطه

(4) 
 

و یک بخش  ییک بخش مح  ،یکه باید کمینه گردد از یک بخش سراسر یتابعدر پژوهش حاضر، 

-می کپارچهوقفییبا استفاده از یک وزن  یو مح  یسراسر یبخش ها شود. یم تشکیلکننده  تنظیم

 .]11[ کنند ایفا یمتفاوت ینقش ها مخت ف، یشوند تا بتوانند در نواح

 ناحیهبر  یمبتن یرسبخش سرا -3-3

 یبه صورت مقطع تصاویری که یبند ناحیهکل با هدف  یانرژ یبخش سراسر ینخست به معرف

 گردد. یم تعریف 2رابطه  که باید کمینه گردد به صورت یسراسر تابع .شودباشند پرداتته میمی ثابت

 (5) 

 

تکه ثابت شود و فرض میشود که به صورت تکه یبنداست که باید ناحیه تصویری   که در آن

باشند. همانطور که  یم  کانتور فعال  بیروندرون و  روشناییمیانگین مقادیر شدت   و   باشد.

از  را محصور میکند اگر مقدار  بزرگ تر از  یبا سطح تاکستر یکانتور فضا میشود مشاهده

کند. یرا محصور م کوچکتر از  یدر غیر این صورت مقدار با سطح تاکستر و بزرگتر باشد مقدار 

میکند و در غیر  را  یمنحن  درون روشناییشدت  2کمینه نمودن رابطه  اگر  دیگرعبارت  هب

میتواند ناحیه با  یمنحن متعاقباً   زیرا دهدانجام می اکار ر هماناین صورت باز هم 

را  یش یباشد منحن   یش روشناییاگر شدت  دقیقترصورت  هکند. برا محصور    روشناییشدت 

را محصور میکند. مخرج  زمینپ   یباشد منحن  زمینهپ   روشناییمحصور میکند و اگر شدت 

 یدهد تا بخش سراسر یرا هم انجام م ینرمال ساز عم یاتمیکند ب که  معیننه تنها عالمت را  

صفر شود   نداشته باشند. الزم به ذکر است که اگر  متفاوتی بسیار یبا اندازه ها مقادیر یو مح 

القا شده  یدات  یتحت تأثیر نیرو تنها یناحیه صفر شده است و منحن نیرویمیباشد که  یمعن بدین

 .[12]دوباره با هم اتتالف پیدا کنند  و  که  یتوسط جم ه متعادل کننده قرار دارد تا زمان
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4-  

 :کانتور فعال 2شکل

 

 .

 (6) 

 

. 

  

. 

(7)  

 

(8)  
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بسیار  یمح روشنایی کرد اطالعات شدت  یبند ناحیهرا  نناهمگبا شدت  تصاویرآنکه بتوان  یبرا

همگن داشته  تقریبی روشنایی شدت یمح  یهایهحنا احتمال دارند بیشتر زیراتواهند بود  مفید

کوچکتر باشد شدت  ینه  یهرچه ناحیه  .باشد یم -که باید کمینه گردد رابطه  یع مح باشند. تاب

اطالعات تصویر که از فی تر میانگین  از دیگران یها بیشتر همگن تواهند بود.بر اساس کار ها یروشنای

فی تر  این باشد. یر با اندازه پنجره مذدر اینجا یک فی تر میانگین گ عبور کرده است استفاده میکنیم.

 امنجر به نه را ک یمیدان تغییر کننده شدت روشنای یمنجر به تار شدن تصویر میشود و به طور تقریب

با تصویر کزرنده شده  یاتتالف تصویر اص  کنید  فرض میشود را تخمین میزند. یشدت روشنای یهمگن

 یها یفی تر شده تباین میان شدت روشنای از تصویر یتفاضل تصویر اص  با گیر باشد. نگینااز فی تر می

غیر همگن در  یافزایش پیدا میکند و شدت روشنای یپ  ضمینه و پیش ضمینه به طور قابل توجه

شدت  یتشخیص اشیاء مناسب است زیرا غیر همگن یبرا که. دور از لبه ها روشن تر میشود ینواح

و با  یمانند ایده جم ه سراسر به میدهد.غیر لبه را مورد تأثیر قرار  یبیشتر پیکسل ها یروشنای

 .]13[تواهد بود زیر یکه باید کمینه گردد رابطه  یاستفاده از تصویر اتتالف، تابع مح 

(9) 
 

 بیروندرون و  اتتالف  تصویر روشنائیشدت  مقادیر به ترتیب میانگین  و  در آن که

 نیرویمیباشد که  یمعن بدینصفر شود   الزم به ذکر است که اگر  .میباشد  کانتور فعال

القا شده توسط جم ه متعادل کننده  یدات  نیروی تأثیرتحت  تنها یناحیه صفر شده است و منحنمح ی 

رابطه  یدوباره با هم اتتالف پیدا کنند. با استنتاج مشابه بخش سراسر  و  که  یقرار دارد تا زمان

 آید. یبدست م - یتکامل تابع مجموعه سطح مطابق رابطه 

(11) 
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دور  یها یکه تباین میان پ  ضمینه و پیش ضمینه افزایش یافته است و شدت روشنای یاز آنجای

مواجهه با تصاویر غیر همگن را دارا  یها در تصویر اتتالف بیشتر همگن هستند رابطه باال توانای لبه از

 کم کردن یباشد.برا یتأثیر گزر م یعم کرد جم ه مح  یبر رو kباشد.  الزم به ذکر است که اندازه  یم

 kبزرگ  یاما در اندازه ها را باید بزرگ تر انتخاب نمود.  kبه نویز و افزایش تباین اندازه  حساسیت

 باشد. یدقیق زاید م یناحیه بند یباشد که برا ییات باال را دارا مبا جز اطالعات  یتصویر اتتالف مقدار

 

در پژوهش حاضر دو بخش مح ی و سراسری تابع انرژی را با هم ترکیب می کنیم و رابطه زیر 

 حاصل می شود. 

(11)  

باشد که به صورت تودکار  یتابع وزن دار مک ی  باشد و ییک وزن ثابت م که در آن 

دور  یمیکند. در نواح ایفاغیر همگن  تصویر یبند ناحیهدر  ک یدینقش  ناحیهجم ه  کدام یین میکندعت

جزیات کوچک با  یبعض از مرز مورد نظر به دلیل عدم انتخاب صحیح اندازه پنجره اپراتور کانوولوشن،

 که آنها یمیکند در حال ییاآنها را شناس یجم ه مح  است در تصویر اتتالف دیده شود. مکنم کم تباین

 در افزایش دهیم. یرا در چنین نواح یبنابراین باید وزن جم ه سراسر مورد نظر نیستند. یاز ش یقسمت

 اب .ممکن است c2و  c1غیر همگن  یبا شدت روشنای یمورد نظر و در نواح ینزدیک به مرز ش ینواح

را  یبند ناحیه داشته باشد که دقت  یزمینه تفاوت زیادزمینه و پیشپ   یشدت روشنای یمقادیر واقع

با این حال تصویر تفاوت که تباین آن افزایش یافته است کمتر تحت تأثیر  تحت تأثیر قرار میدهد.

را  یبخش مح  وزن یبراین نیاز داریم در چنین شرایطامیگیرد بن قرار یدر چنین نواح یغیرهمگن

داشته باشد و  یهمگن تأثیر بیشتر یدر نواح یکه جم ه سراسر امیدواریم افزایش دهیم.به طور تالصه

 ییک پارامتر مثبت ثابت م در آن  کهداشته باشد.  یبیشتر تأثیر غیر همگن یدر نواح یجم ه مح 

 آید یبدست م زیرباشد و از رابطه  یتصویر م ییک نسبت تباین مح  باشد و 

(12)  
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MATLABCore i7

2.26 GHz

5-  
 :تصاویر پزشکی،کیهان شناسی،وطبیعی 3شکل

 های مختلفبا روشتصویر پزشکی  بندی تصویر محکمقایسه نتایج بخش :1جدول 

 

روش 

 پیشنهادی

]مقاله 

 پایه[

 

 

Minimal 

surface 

Chan–

Vese 
 نام روش )الگوریتم(
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 یريگ جهينت -6

-ها را به کار نمیپیکسلبندی تصاویر، اطالعات همسایگی های بخشبا توجه به اینکه، اکثر روش

ها به تصوص تصاویر نویزدار از دقت کافی برتوردار شده به وسی ه این روش بندیبرند و تصاویر بخش

-دار غیرمح ی مقادیر شدت روشنایی پیکسلاز ویژگی میانگین وزن پیشنهادی باشند، الگوریتم نمی

کند. احیه بندی آن استفاده میهای واقع در پنجره همسایگی بزرگ پیرامون هر پیکسل جهت ن

همچنین عدم در نظر گرفتن مدل نویز از قبل، از مزایای این روش است. الگوریتم پیشنهادی در مقایسه 

 با روش های موجود در مقاالت توانایی بیشتری در ناحیه بندی تصاویر نویزی دارد
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