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 حذف نویز ضربه از تصاویر پزشکی با استفاده از خوشه بندی پیکسل ها

تصویربرداری پزشکی روش و فرآیند مورد استفاده برای ایجاد تصاویر از بدن انسان و با هدف معاینه یا پیشرفت علم  - چکیده

ها و تصاویری  ها، معاینه رود. تصاویر تشخیصی موضوع بسیاری از اسکنپزشکی است و به صورت گسترده ای در علم طب به کار می

تحقیقات نشان داده که تصاویر پزشکی بسیار مستعد آسیب پذیری از نویزهای ضربه  .گیرندکه در طبابت مورد استفاده قرار می است

ای در تصاویر پزشکی تا کنون روشهای متعددی پیشنهاد شده است. روشهای قدیمی بر روی  ای می باشند و برای حذف نویزهای ضربه

کنند و حتی ممکن است نقاط سالم تصویر را تغییر دهند و روشهای جدید نیز دارای یکسان عمل مینقاط  یک تصویر رنگی به صورت 

پیچیدگی زیادی در محاسبات هستند و یا نیاز به دانش عمیقی نسبت به پارامترهای نویز دارند. در این مقاله یک رویکرد دو مرحله ای 

که این  اندارزیابی های متعدد نشان داده  ای از تصاویر پزشکی ارائه شده است. بهمبتنی بر فیلتر میانه بهبودیافته برای حذف نویز ضر

 .استبرخوردار  پیشینهای  باالتری نسبت به روش و سرعت روش  از کارایی
زحذف نوی ،پزشکی ویراپردازش تص ،فیلتر میانه  ،ای نویز ضربه -کلید واژه

 مقدمه -1

هایی برای بازیابی تصاویر تخریب  و راه پرداختهمحققین بر روی مسئله حذف نویز از تصاویر به پژوهش  ،سالیان مختلف ولدر ط

ها در شرایط مختلف، متفاوت بوده و هرکدام نتایج متفاوتی را بدست . در هر حال عملکرد این روشاند ادهنویز ارائه دشده توسط 

حذف نویز  روشبه نوع نویز، نوع تصویر،  چگالی نویز و دیگر پارامترها وابسته است. سرعت اجرای  عموماً ها روشدهند. نتایج این  می

تصویربرداری پزشکی در کند. باشد که در مواردی چون پردازش تصاویر بالدرنگ اهمیت زیادی پیدا میمینیز یکی از فاکتورهای اصلی 

حقیقت روش و فرآیند مورد استفاده برای ایجاد تصاویر از بدن انسان و با هدف معاینه یا پیشرفت علم پزشکی است و به صورت 

ها و تصاویری است که در طبابت مورد  ها، معاینه وع بسیاری از اسکنرود. تصاویر تشخیصی موضگسترده ای در علم طب بکار می

. تردیدی نیست که فناوری ]1[غیره ، مافوق صوت و MRI(، CTگیرند مانند اشعه ایکس، پرتونگاری کامپیوتری )استفاده قرار می

کند. متاسفانه برند، بازی میجدّی رنج میهای  در تشخیص و درمان بیمارانی که از بیماری ربرداری پزشکی نقش بسیار حیاتیتصوی

شوند. نظر به اینکه تصاویر ای )فلفلی و نمکی( مواجه می ی و نویز ضربهلتصاویر پزشکی با انواع مختلفی از نویز مانند گوسی، پواسون، ری

 ای متمرکز شویم. وی نویزهای ضربهقصد داریم تا بر ر مقالهلذا در این  ]2[پزشکی بسیار مستعد آسیب پذیری از نویز ضربه ای هستند 

ای در یک تصویر آیند. حضور نویز ضربه در هنگام تصویربرداری، ارسال، ذخیره و پردازش تصاویر بوجود می ای غالباً نویزهای ضربه

ئیات و برخی تواند کیفیت یک عکس را به شدت کاهش داده و باعث از دست رفتن جزکم یا زیاد باشد. بنابراین می تواند نسبتاًمی

های متعددی پیشنهاد شده است: فیلترهای میانگین و  ای در تصاویر پزشکی تا کنون روش اطالعات شود. برای حذف نویزهای ضربه

، فیلترهای با ]6[عمومی  ، فیلترهای ساختارشناسی]5[، فیلترهای میانه تطبیق پذیر]4[، فیلترهای میانه پیرایشی عمومی ]3[میانه 

. پرواضح غیرهو  ]11،12[، الگوریتم های فازی ]11[، فیلترهای پیچک ]9،8[، فیلترهای موجک ]7[یکریخت و تطبیق پذیرمرتبه آماری 

کنند. در نتیجه از فیلترهای غیرخطی به خاطر کارایی باالترشان در بسیاری از است که فیلترهای خطی تصویر را به شدت تار می

3و پیمان بابایی 2، سیاوش خدام باشی1احسان شریفیان
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یک روش کاهش نویز ساده و مستقل از پارامترهای نویز که بتواند اثرات نویز را به خوبی حذف کند شود. بنابر این  کاربردها استفاده می

 .]12،13[و در عین حال جزئیات تصویر را حفظ نماید بسیار مطلوب است 

ارائه شده در  های توان به روش اند که از آن جمله می بسیاری از روش های پیشنهاد شده تا کنون مبتنی بر فیلترهای میانه بوده

ها را حتی روی سخت  توان آناشاره کرد. فیلترهای میانه استاندارد بسیار ساده هستند و به راحتی می ]16[و  ]15[،]14[،]13[مقاالت 

 یابد عملکرد مناسبی ندارند و جزئیات تصویر را افزار پیاده سازی نمود. متاسفانه این فیلترها در حالتی که چگالی نویز افزایش می

شود. در حالی که برخی از فیلترهای موجود دارای  ها برای تصاویر پزشکی توصیه نمی کنند. بنابر این استفاده از آنبخوبی حفظ نمی

در این ها برای عملکرد مطلوب به شناخت کافی از فاکتورهای نویز تصویر نیاز دارند.  های خاص خود هستند، برخی از آن پیچیدگی

در گام  ایم که کردهای از تصاویر پزشکی ارائه  یافته برای حذف نویز ضربه ای مبتنی بر فیلتر میانه بهبود مرحلهیک رویکرد دو  مقاله

ای  نویز ضربه ،شوند. در گام بعدی با استفاده از یک فیلتر میانهنقاط نویزی از تصویر شناسایی می انجام شده وآشکارسازی نویز ، نخست

به شکل موثری  مقالهدهند که روش پیشنهاد شده در این ها به همراه برخی نتایج  عملی نشان می لیلها و تح گردد. بررسیحذف می

های  . همچنین در مقایسات انجام شده با روشگذارد و در عین حال جزئیات تصویر را بخوبی حفظ خواهد کردای تاثیر می بر نویز ضربه

جه به سادگی محاسبات امکان پیاده سازی آن به صورت سخت افزاری نیز وجود پیشین از سرعت بیشتری نیز برخوردار است و با تو

چگونگی شناسایی  3دهیم. در بخش فرایند حذف نویز از تصاویر پزشکی را شرح می 2دارد. ادامه مقاله به شرح زیر است: در بخش

به تشریح فیلتر میانه بازیابی  4دهیم. بخش میهای تصویر را با استفاده از روش پیشنهادی توضیح  های تخریب شده از پیکسل پیکسل

نتایج شبیه سازی و مقایسه روش پیشنهادی با سایر روش  5پیکسل جهت حذف نویز از تصویر تخریب شده اختصاص دارد. در بخش

 های مرسوم ارائه شده اند. در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

 پزشکیفرایند حذف نویز از تصاویر  -2

های نویزی  کند پیکسل نماییم که با پردازش و خوشه بندی هیستوگرام محلی سعی می در این بخش یک روش جدید را معرفی می

طور که در ادامه  های سالم تصویر جدا کرده و سپس به کمک روش بازیابی پیکسل، نویزهای تصویر را حذف نماید. همان را از پیکسل

نماییم از کارایی بسیارخوبی برخوردار بوده و محاسبات آن ای پیشنهاد می ن مقاله برای حذف نویز ضربهخواهید دید روشی که در ای

توان آن را به شکل سخت افزاری پیاده سازی کرده و از آن در صنعت برای حذف نویز از تصاویر پزشکی  بسیار ساده است. بنابر این می

های به کار رفته خواهیم  های بعدی به تشریح جزئیات الگوریتم ردازیم و سپس در بخشپ بهره برد. در ادامه به معرفی روش جدید می

 :شده استنیز نشان داده  1شود و در شکل فرایند فیلتر یک تصویر دارای نویز، در ادامه ارائه می تمامیپرداخت. 

از تصویر تخریب شده های دارای نویز  ایی پیکسلشناس ( و3ارائه شده در این مقاله )بخشبندی  الگوریتم خوشه( به کار بردن 1مرحله 

X ( و ساخت نقشه دودوییBMاز تصویر دارای نویز به گونه )  های  دهنده پیکسل نشان 1و  های غیرمعیوب دهنده پیکسل نشان 0ای که

 دیده است. آسیب

 R= PRMF (X)ای که   به گونه Xتصویر دارای نویز  رویرب( 4بخشپیکسل ) یابیباز ه( اعمال فیلتر میان2مرحله 

 شده.  های اصالح به پیکسل 0وسیله اختصاص ه ب BM ( به روز رسانی نقشه دودویی3مرحله 

 بروید.  2است، سپس به مرحله  1( به روز رسانی شده هنوز دارای BM( اگر نقشه دودویی )4مرحله 

 د.نهای معیوب به صفر برس پیکسلکه تعداد  شوند تا جایی به طور مکرر انجام می 4تا  2مراحل 
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 فرایند حذف نویز -1شکل

 ها خوشه بندی پیکسل -3

های موجود  کند تا پیکسل کنیم با درنظر گرفتن یک نماینده برای هر خوشه سعی می روش خوشه بندی که در اینجا پیشنهاد می

های سالم تعیین نماید. در زیر  با تعداد پیکسل بیشتر را به عنوان پیکسلهایی تقسیم کند و سپس خوشه  در پنجره فیلتر را به خوشه

 کنید: الگوریتم خوشه بندی هیستوگرام را مالحظه می

n با اندازه Xرا از تصویر   xij( یک پیکسل تصویر1مرحله  n که:  انتخاب کنید به طوریi=2,…,(n-1) و j=2,…,(n-1). 
k( یک ماسک پنجره 2مرحله  kبه نام W  متمرکز در اطرافxij .عدد فرد  را انتخاب کنیدk شود و مقدار آن  توسط کاربر تعیین می

 یا بیشتر است. 3معموال 

 ها ایجاد کنید. یک لیست تهی از نمایندگان خوشه( 3مرحله 

انتخاب و آن را به عنوان نماینده اولین خوشه در لیست نمایندگان خوشه ها قرار دهید. دومین اولین پیکسل درون پنجره را ( 4مرحله 

ها از مقدار ثابت  پیکسل را انتخاب کنید و مقدار سطح خاکستری آن را با نماینده اولین خوشه مقایسه کنید. در صورتی که اختالف آن

d این صورت خوشه دیگری ایجاد و پیکسل دوم را به عنوان نماینده دومین  کوچکتر باشد آن را در خوشه اول قرار دهید، در غیر

 خوشه در لیست نمایندگان قرار دهید.

باشد آن را  dپیکسل بعدی را انتخاب کرده و تفاضل آن را با نماینده خوشه اول مقایسه کنید. درصورتی که تفاضل کمتر از ( 5مرحله 

 dت آن را با نماینده خوشه دوم مقایسه کنید. درصورتی که فاصله آن تا نماینده دوم کمتر از در خوشه اول قرار دهید، در غیر این صور

بود، آن را در خوشه دوم قرار دهید، در غیر این صورت خوشه جدیدی ایجاد و پیکسل مورد نظر را به عنوان نماینده خوشه جدید در 

 پیکسل پنجره مشخص شود. 8عیت خوشه بندی تمامی لیست نمایندگان قرار دهید. این عمل را تکرار کنید تا وض
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های متعلق به هر خوشه را شمارش کنید. خوشه با بیشترین تعداد پیکسل به عنوان خوشه سالم درنظر گرفته  تعداد پیکسل( 6مرحله 

 اختصاص دهید. I2و بیشترین سطح خاکستری این خوشه را به  I1شود و کمترین مقدار سطح خاکستری مربوط به این خوشه را به 

مثبت  امتیازو یک  شده( قرار داشته باشد، غیرمعیوب درنظرگرفته I1, I2اگر درون بازه ) ،W( برای هر پیکسل در ماسک پنجره 7مرحله 

 امتیازکنند.  شوند و یک امتیاز منفی دریافت می ( دارای نویز درنظرگرفته میI1, I2های خارج از بازه ) شود. پیکسل به آن داده می

 با مقدار اولیه صفر است: puv یک متغیر ،xuvپیکسل 

(1)                    

 شوند. پردازشها  که تمام پیکسل بروید تا جایی 2بعدی را در نظر بگیرید و به مرحله  xijرا افزایش دهید و  jو  i( 9مرحله 

عنوان غیرمعیوب ه را ب امتیاز نامنفی داشت، سپس آن مجموعهای تصویر را در نظر بگیرید، اگر یک پیکسل  ( تمام پیکسل8مرحله 

امتیاز منفی داشت، سپس  مجموعرا به نقشه دودویی در محل مربوط اختصاص دهید. اما اگر یک پیکسل تصویر  0شناسایی کنید و 

 به نقشه دودویی در محل مربوط اختصاص دهید. را 1بگیرید و  عنوان معیوب درنظره را ب آن

 (2 )                    

ترسیمی از یک هیستوگرام  الف-2شکل ماند.  شود و در طول اجرای الگوریتم ثابت می توسط کاربر مشخص می dمقدار ثابت 

 ب-2در شکل دهد.  را نشان می 255-236و  19-0% و دامنه پویای 41ای  ، نویز ضربه3x3محلی از تصویر لینای معیوب با اندازه ماسک 
 I2و  I1تصویر با مرزهای  خوشهشود و  تقسیم می خوشه سهدر  خوشه بندیوسیله الگوریتم ه هیستوگرام محلی بمشخص است که 

 برای مقدار ثابت تعریف شده بوسیله کاربر در اغلب تصاویر مناسب است. 11اند که عدد  انتخاب شده است. آزمایشات نشان داده

 
 معمولی  )ب( خوشه بندی هیستوگرامالف یک هیستوگرام -2شکل 

 فیلتر میانه بازیابی پیکسل -4

قوی و به شدت موثر در حذف نویز است و در مقایسه با  روشیک ارائه شده است،  ]15[ که در فیلتر میانه بازیابی پیکسلروش 

3فیلتر پنجرهاز یک  و برتری دارد وفقیهای میانه  فیلتر 3 کند. الگوریتم آن ساده است و قادر به تولید تصاویر با کیفیت  میاستفاده

 BMو نقشه دودویی  nxnبه اندازه  Xدهد. تصویر تخریب شده  الگوریتم فیلتر میانه بازیابی پیکسل را نشان می 3شکل باشد. می ییباال

ه مکرر الگوریتم و به روز رسانی نقشه دودویی تصویر های الگوریتم فیلتر میانه بازیابی پیکسل هستند. با استفاد مربوط به آن، ورودی

 بازیابی شده، نویز از آن حذف خواهد شد.
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 الگوریتم فیلتر میانه بازیابی پیکسل -3شکل 

 شروع

باینری  و xمتناظر را به ترتیب از تصویر  𝑏𝑖𝑗و  𝑥𝑖𝑗پیکسل 

,𝑖که  طوریه مپ انتخاب کن ب 𝑗 = 2 … (𝑛 − 1) 
 

را در بردار  𝑊𝑥ها بگرد و عناصر متناظر آن در  به دنبال  𝑊𝑏در 

A ذخیره کن 

و  Xبه ترتیب در فضای  𝑊𝑏و  𝑊𝑥به نامهای  3x3دو پنجره 

BM  حول نقطه مرکزی(𝑖, 𝑗) درنظر بگیر 

 پایان

𝑏𝑖𝑗 = 0 

𝐴 = 𝑁𝑈𝐿𝐿 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝐴) 

𝑖 = 𝑖 + 1  , 𝑗 = 𝑗 + 1 

کلیه پیکسل ها پردازش 

𝑏𝑖𝑗 = 0 

ب

ب

 بله
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 ارزیابی نتایج شبیه سازی -5

ها  ای به آن که نویز ضربه پزشکیوسیله اعمال آن در چند تصویر ه را ببا خوشه بندی هیستوگرام محلی نویز  در اینجا روش حذف

تصاویر  PSNRمان با کارهای مرتبط،  روش پیشنهادی درکیفیت تصویر فیلترشده کمّی یم. برای مقایسه نک میارزیابی افزوده شده 

 بکار رفته است: PSNRبرای محاسبه  (3) معادلهمطابق تعریف، ترمیم شده را محاسبه کردیم. 

(3 )          ( ) ( )( )
22

10
1

255 1
10log ;

N

j

PSNR dB MSE R j X j
MSE N =

ِ و
ç ÷= = -ç ÷
è ّ

 ه

به ترتیب  X(j)و  R(j)های تصویر،  مجموع تعداد پیکسل N ،شده و ترمیم اصلیمتوسط خطای مربع بین تصویر   MSEآنکه در 

عملکرد چندین روش حذف نویز از یک تصویر پزشکی مربوط به قسمت  4شکل شده و تصویر دارای نویز هستند. ترمیم تصویرمقادیر 

درصد با طول بازه  51کند. درتصویر تخریب شده اولیه، چگالی نویز ضربه  و کمی مقایسه میبه صورت کیفی  را های داخلی یک بیمار

 به دست آمده از تصویر بازیابی شده با روش خوشه بندی هیستوگرام مطلوب است.  PSNRاست. همانطور که مالحظه می کنید  11

   
 PSNR=23.817 )ج(  PSNR=21.726 )ب(  PSNR=9.892)الف( 

   
 PSNR=24.201 )و(  PSNR=24.186 )ه(  PSNR=24.065 )د( 

 بندی خوشهروش )و( LHP[13]روش)ه( HET[16]روش)د( ]11[روش فازی)ج( SDT[15]تصویر تخریب شده )ب(روش )الف( 4شکل

درصد تخریب  61دهد که ابتدا توسط نویز فلفل نمکی با چگالی  تصویر عکس برداری شده از پای یک بیمار را نشان می 5شکل

 هر تصویر بازیابی شده نیز محاسبه گشته.  PSNRشده و سپس به کمک چندین فیلتر بازیابی شده است. مقدار 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                       
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

7 

   

   
 PSNR=22.740 )ج(  PSNR=21.871 )ب(  )الف(

  

 

  PSNR=23.191 )ه(  PSNR=23.079 )د( 
 )ه( روش خوشه بندی LHP)د( روش HET)ج( روش SDT)الف( تصویر تخریب شده )ب(روش  5شکل

را به کمک انواع نویز ضربه ای تخریب کردیم و سپس به کمک فیلترهای مختلف  5همان تصویر پا مربوط به شکل 1برای جدول

واضح است که الگوریتم خوشه بندی هیستوگرام  1را محاسبه کردیم. مطابق جدول PSNRآن را بازیابی نمودیم و در انتها مقادیر 

 است. دارای عملکرد مطلوبی  مقالهپیشنهاد شده در این 

 تصویر پا در انواع مختلف نویز ضربه ای برای فیلترهای مختلف PSNRمقادیر  1جدول
چگالی 

 نویز
 نوع نویز

 PSNRمقدار 

SDT[15] HET[16] LHP[13] خوشه بندی 

 23.191 23.079 22.740 21.871 نمک و فلفل 60%

 23.431 23.215 22.875 15.166 255-236، 19-0تصادفی  60%

 23.909 23.603 23.134 22.095 و فلفل نمک 40%

 24.092 23.711 22.912 16.520 255-236، 19-0تصادفی  40%

 26.043 25.904 25.025 24.635 نمک و فلفل 20%

 23.287 23.900 11.036 18.478 255-236، 19-0تصادفی  20%
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تفاده شده همان پای بیمار در دهد. تصویر اس فیلترهای مختلف را تحت شرایط مختلفی مورد مقایسه قرار می PSNR 6شکل

دهند که الگوریتم خوشه  تخریب شده. این نمودارها نشان می 21های مختلف ولی بازه  ای با چگالی است که توسط نویز ضربه 5شکل

 های باالی نویز نسبت به سایر فیلترها حفظ می کند. بندی پیشنهادی کارایی خود را در چگالی

 
 نسبت به تغییر چگالی نویز : ارزیابی و مقایسه روش ها6شکل

 Visualو در محیط ++Cایم و سایر روشهای حذف نویز با برنامه  پیاده سازی روش خوشه بندی که در این مقاله پیشنهاد کرده

Studio  انجام شده است و براساس آزمایشات مکرر که با یک کامپیوتر خانگی با پردازندهAMD و  3611ای  تک هستهRAM  دو گیگا

ای نسبت به  بایت صورت گرفته، سرعت روشهای مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند که روش خوشه بندی با فاصله زمانی قابل مالحظه

تن با در نظر گرف LHP% از روش 51سایرین رتبه اول را کسب نموده است و نتایج آزمایش حاکی از این است که سرعت آن حدود 

3پنجره  3  باالتر و تقریباً دو برابر نسبت به روشHET  3به پنجره به ابعاد 3 باشد، الزم به توضیح است که افزایش سایز  سریعتر می

 دهد. ای سرعت ترمیم تصاویر را کاهش می به میزان قابل مالحظه LHPو  HETپنجره در روشهای 

 نتیجه گیری -6

را به کمک معیار های کمی و کیفی مورد   کارایی آنو  پیشنهاد کردیم حذف نویز از تصاویرروشی جدید برای  مقالهدر این 

ها  از عملکرد باالتری نسبت به سایر روشفیلتر میانه بازیابی پیکسل  به همراه خوشه بندی روشمقایسه قرار دادیم و نشان دادیم که 

های  توان از آن در کاربرد ای ندارد، از سرعت باالیی برخوردار است و می و همچنین به دلیل اینکه محاسبات پیچیدهبرخوردار بوده 

ها از پیچیدگی باالیی در محاسبات برخوردار بوده و یا در چگالی نویزهای مختلف  که سایر روش در صورتی بالدرنگ نیز استفاده نمود

3از فیلتر روش. از آنجا که در این دندهنتیجه مناسبی به دست ن ستممکن ا 3شود بنابر این تصویر بازیابی شده دچار  استفاده می

لذا با توجه به اینکه کیفیت تصاویر پزشکی و از دست ندادن جزئیات تصویر نقش حیاتی در تشخیص و درمان  تارشدگی نخواهد شد

همچنین با توجه به . ه بندی به عنوان یک الگوریتم قابل اطمینان در این زمینه بهره گرفتتوان از روش خوش ها دارد می بیماری

توان برای پیاده سازی این الگوریتم به صورت سخت افزاری، یک معماری ارائه داد و آن را  سادگی الگوریتم خوشه بندی، به راحتی می

در این صورت این الگوریتم از سرعت باالیی برای حذف نویز از تصاویر  پیاده سازی کرد. FPGA های برنامه پذیر آرایه گیت بر روی

 پزشکی برخوردار خواهد شد که برای کاربردهای بالدرنگ مناسب است.
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