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 با استفادٌ اس الگًریتم مىطق فاسی رقًمیحذف وًیش اس تصايیز

 3احسان سعادت فز،  2یعلی اسماعیل ، 1محمد علی باالوی

ٚفٙبٚری ، دا٘طٍبٜ تحصیالت تىٕیّی صٙؼتی  ٔىب٘یدا٘طدٛی وبرضٙبسی ارضذ ٟٔٙذسی سیستٓ ٞبی اعالػبت  .1

 پیطزفتٝ
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 دا٘طٍبٜ تحصیالت تىٕیّی صٙؼتی ٚفٙبٚری پیطزفتٝاستبدیبر ٌزٜٚ ٟٔٙذسی سٙدص اس دٚر،  .2

Aliesmaeily@kgut.ac.ir 

 دا٘طٍبٜ تحصیالت تىٕیّی صٙؼتی ٚفٙبٚری پیطزفتٝدا٘طدٛی وبرضٙبسی ارضذ ٟٔٙذسی سٙدص اس دٚر ،  .3
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 چىیذٜ

ٚ  فیّتز ضبُٔ تطخیص ا٘ٛاع ٘ٛیشٞبایٗ . ضذٜ استارائٝ  رلٛٔیفیّتز فبسی ثزای حذف ٘ٛیش ضزثٝ ای در تصبٚیز  بِٝدر ایٗ ٔم

. تطخیص ٘ٛیش ثب تٛخٝ ثٝ اعالػبت است ضذٜفبسی استفبدٜ  ٔٙغكتئٛری  اس  ذ، ثٝ عٛریىٝٔزاحُ فیّتزیًٙ ٔختّف ٔی ثبض

ٔىب٘ی ٔیبٍ٘یٗ، ٔیب٘ٝ ٚ  سٝ اٍِٛریتٓ فیّتزیًٙٔىب٘ی ٚ ثب ٞذف حفؼ پیىسُ ٞبی سبِٓ ٔٛخٛد در تصٛیز صٛرت ٔی ٌیزد. 

. ٘تبیح ٘طبٖ ٔی ثب اٍِٛریتٓ ٔٙغك فبسی ٔمبیسٝ ٔی ضٛ٘ذ ثز ٔجٙبی تٛا٘بئی آٟ٘ب ثزای ثبسسبسی ٔدذد تصبٚیز ٘ٛیشدار ٚیٙز

ٚ  PSNRاس پبرأتز ٞبی آٔبری  .اٍِٛریتٓ دیٍز ٔی دٞذ سٝمبیسٝ ثب وٝ اٍِٛریتٓ ٔٙغك فبسی ٘تیدٝ ثٟتزی در ٔدٞٙذ 

RMSE  .تٕبٔی ٖ ٔمبدیز ثذست آٔذٜ ثیبٍ٘ز حفؼ ویفیت تصٛیز ٚ اس ثیٗ ثزد ثزای اػتجبرسٙدی ٘تبیح استفبدٜ ضذٜ است

 حبصُ ضذٜ است.در ٔمبثُ فیّتز ٞبی ٔىب٘ی  ٘ٛیشٞب اس عزیك اٍِٛریتٓ فبسی ٔی ثبضذ وٝ ٘تیدٝ ثٟتزی

 اٍِٛریتٓ ٔٙغك فبسی، پزداسش تصٛیز، فیّتز ٞبی ٔىب٘ی، ٘ٛیش   : ٜ ٞبی وّیذیصٚا
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 مقدمٍ.1

ثب  ، فیّتز ٘زْ وٙٙذٜٔٛرد استفبدٜ لزار ٔی ٌیز٘ذ. یه پیىسُ  فیّتزٞبی ٔىب٘ی ثزای حذف ٘ٛیش در       

ٔٛرد استفبدٜ  ٔزوشی پیىسُ صحت ثیطتزی اسثٝ ٔٙظٛر ایدبد  اف آٖ پیىسُپیىسُ ٞبی اعز استفبدٜ اس

لزار ٔی ٌیزد. ثب استفبدٜ اس پیىسُ ٞبی ٕٞسبیٝ، پیىسُ ٞبی ٘ٛیشی ٔی تٛا٘ٙذ حذف ضٛ٘ذ. ٔتبسفب٘ٝ، 

پیىسُ ٞبئی وٝ ٘بضی اس فیّتز ٞبی ٘زْ وٙٙذٜ حذف ٔی ضٛ٘ذ ٕٔىٗ است ٘طبٍ٘ز پیىسُ ٞبی سبِٓ ثبضٙذ 

ثزای  فیّتز ٞبی ٔىب٘ی ٚ اٍِٛریتٓ ٔٙغك فبسی اس ایٗ ٔمبِٝ در [1] .ٔی ضٛ٘ذ حذفزفیّت ثبوٝ اضتجبٞی 

 ثز رٚی تصبٚیز سیبٜ ٚ سفیذ ٔٛرد استفبدٜ لزار ٔی ٌیزد. ٌٛسیٗ، ٕ٘ه ٚ فّفُ ٚ اسپىُ  ٘ٛیش سٝ ٘ٛع حذف

است وٝ  پیطبٔذ تصبدفی اس ضذت رٍ٘ی سفیذ ٚسیبٜ ،وٝ در ایٗ ٔمبِٝ استفبدٜ ٔی ضٛد  ٘ٛیش ٕ٘ه ٚفّفُ

تبثغ تٛسیغ ٘ٛیش ٕ٘ه ٚفّفُ ثٝ صٛرت سیز  اغّت تٛسظ یه حذ آستب٘ٝ اس تصٛیز ٘ٛیشدار اتفبق ٔی افتذ .

 تؼزیف ٔی ضٛد.

=   

 p1, p2  ٚ ثٝ ػٙٛاٖ تبثغ چىبَ احتٕبَ ٞستٙذ p (x). ثٝ ػٙٛاٖ تبثغ تٛسیغ ٕ٘ه ٚفّفُ در تصٛیز است 

a,b  [1] .ت . ٘ٛیش ٌٛسیٗ ٚ٘ٛیش ٕ٘ه ٚفّفُ ثٝ ٘ٛیش ٞبی حذف ضٛ٘ذٜ ٔؼزٚف ٞستٙذ سبیش تصٛیز اس 

تبثغ تٛسیغ  ٔی ثبضذ وٝ یه ٘ٛیش آٔبری ثٛدٜ ٚ ٘ٛیش ٌٛسیٗ٘ٛیش دیٍزی وٝ ثز رٚی تصبٚیز اػٕبَ ضذٜ است 

ی وٝ ٘ٛیش احتٕبَ آٖ ثزاثز ثب تبثغ تٛسیغ ٘زٔبَ است،وٝ ثٝ تٛسیغ ٌٛسیٗ ٔؼزٚف است. ثٝ ػجبرت دیٍز ٔمبدیز

ٕٞچٙیٗ اس ٘ٛیش اسپىُ ٘یش استفبدٜ ضذٜ وٝ در ٟ٘بیت ثب  ٔی تٛا٘ذ ثز رٚی تٛسیغ ٌٛسیٗ داضتٝ ثبضذ.

 [1] .ٔی ثزیٓٚ ٔٙغك فبسی ٘ٛیش ٞبی ٔٛخٛد در تصٛیز را اس ثیٗ استفبدٜ اس فیّتز ٞبی ٔىب٘ی 

 ريش .2

ضذ. یىی اس فیّتز ٞبئی وٝ در ایٗ ٞذف اصّی فیّتز ٞبی ٔىب٘ی حذف ٘ٛیش ٔٛخٛد در تصبٚیز ٔی ثب      

فیّتز ٔیبٍ٘یٗ ثزای وبٞص تبثیز ٘ٛیش ٔٛرد استفبدٜ ٔمبِٝ ٔٛرد استفبدٜ لزار ٌزفتٝ ضذٜ فیّتز ٔیبٍ٘یٗ است. 
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داضتٝ ثبضیٓ، ا٘حزاف ٔؼیبر ٔتغیز ٞبی ا٘ذاسٜ  xاتذاسٜ ٌیزی ثب ٚاریب٘س   nلزار ٔی ٌیزد.اٌز فزض وٙیٓ 

 [1,6 [َٛ سیز تخٕیٗ سدٜ ٔی ضٛد:ٌیزی ضذٜ ثب استفبدٜ اس فزٔ

                                                                              :   1فزَٔٛ 

 

 ا٘ذاسٜ ٌیزی اس عزیك فزَٔٛ سیز لبثُ ٔحبسجٝ است: nٔیبٍ٘یٗ  ’xثٝ عٛریىٝ 

                                                                           :     2فزَٔٛ 

. است ٔیب٘ٝ فیّتز ، دارد ٘یبس ثیطتزی پزداسش سٔبٖ ثٝ دیٍز فیّتزٞبی ثٝ ٘سجت وٝ دیٍزی ٌذر پبییٗ فیّتز

 وٝ است صٛرت ایٗ ثٝ ٘یش آٖ وبر رٚش ٚ وٙذ ٔی استفبدٜ m * n ٕٞسبیٍی یه اس ٔیب٘ٝ ٌذر پبییٗ فیّتز

 خبیٍشیٗ ٚ ا٘تخبة را ضذٜ ٔزتت اػذاد ٚسظ ػٙصز ٚ وزدٜ ٔزتت صؼٛدی صٛرت ثٝ را ٞب ٕٞسبیٍی وُ

 . وٙذ ٔی ٔزوشی پیىسُ

ٔی ثبضذ وٝ یه  فیّتز ٚیٙزیىی دیٍز اس فیّتز ٞبی ٔىب٘ی وٝ در ایٗ ٔمبِٝ ٔٛرد استفبدٜ لزار ٌزفتٝ ضذٜ  

ثٝ ٔبسه ٔٛرد ٘ظز را رٚی تصٛیز ٘ٛیش دار ثٝ صٛرت پیىسُ  فیّتز ٔىب٘ی غیز خغی ثٛدٜ، ثٝ ایٙصٛرت وٝ

تصٛیزی را ثب استفبدٜ اس ٔمبدیز خزٚخی پیىسُ تحت ٔبسه اػٕبَ ، پیىسُ حزوت دادٜ ٚ در حیٗ حزوت 

ٔمذار ٔیبٍ٘یٗ  mfضذٜ تِٛیذ ٔی وٙذ.ثزای اػٕبَ فیّتز ٚیٙز اس فزَٔٛ سیز استفبدٜ ٔی ضٛد وٝ در ایٗ راثغٝ 

ٔمذار ٚاریب٘س ٘ٛیش ٔحبسجٝ  nٚ  ٔمذار پیىسُ خبری در تصٛیز ٘ٛیش دار gٚاریب٘س ٔبسه،  ơ2fدر ٔبسه، 

 ٞبی تصٛیز ٚرٚدی ٔحبسجٝ ٔی ٌزدد. ơ2fضذٜ است وٝ ایٗ ٔمذار ثٝ ٚسیّٝ ٔیبٍ٘یٗ ٌیزی اس وُ ٔمبدیز 

[1,5] 

Mf + (g-mf) :                                                3فزَٔٛ   

ٝ در صٛرتی وبی ثبالی فزوب٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ِجٝ ٞب را تبر ٔی وٙذ یه فیّتز پبئیٗ ٌذر ثٛدٜ ٚ پبرأتز ٞ فیّتز ٚیٙز

 [1] .بی پبئیٗ ٌذر ٘تبیح ثٟتزی ٔی دٞذٞایٗ فیّتز ٘سجت ثٝ دیٍز فیّتزٚاریب٘س ٘ٛیش در تصٛیز وٓ ثبضذ
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در پزداسش تصٛیز اٍِٛیتٓ فبسی وٝ ٞذف اصّی ایٗ ٔمبِٝ ثزای حذف ٘ٛیش ٞبی ٔختّف اس تصبٚیز ٔی ثبضذ، 

در ایٗ ٔمبِٝ اس تىٙیه فبسی  [2] ٞبی ٔختّفی ٔثُ فیّتزیًٙ، درٚ٘یبثی ٚ ٔٛرفِٛٛصی وبرثزد دارد.در سٔیٙٝ 

ٔی خٛاٞیٓ یه پیىسُ را اسِحبػ سبِٓ ثٛدٖ ثٝ عٛریىٝ  ثزای فیّتز ٌذاری ثز رٚی تصبٚیز استفبدٜ ٔی ضٛد

یستٓ فبسی در ایٗ ٔمبِٝ ٔٛرد رٚضی وٝ ثزای تخٕیٗ ٘ٛیش ثب استفبدٜ اس سیب ٘جٛدٖ ٔٛرد ثزرسی لزار دٞیٓ ٚ 

 ٔؼیبر ٞبی سیز را ٔٛرد ثزرسی لزار ٔی دٞیٓ: استفبدٜ لزار ٌزفتٝ

ٚخٛد  اٌز پیىسُ ضذیذا ٘ٛیشی ثبضذ ٚ ٞیچ ٔمذار در خٝ خبوستزی ٔطبثٟی در پیىسُ ٞبی ٕٞسبیٝ. 1

ثزػىس اٌز اختالف خبوستزی اس آٖ پیىسُ ٚٞطت پیىسُ ٕٞسبیٝ آٖ ثشري است.  ٘ذاضتٝ ثبضذ ثٙبثزایٗ

حذالُ اختالف درخٝ خبوستزی آٖ پیىسُ ٚ پیىسُ ٞبی ٕٞسبیٝ آٖ وٛچه ثبضذ فزض ثز ایٗ است وٝ 

ىسُ ٘ٛیشی عجمٝ ثٙذی ٘طذٜ است ثٙبثزایٗ ٔب اختالف ٞبی درخٝ خبوستزی را ثٝ یپیىسُ ثٝ ػٙٛاٖ یه پ

 .ػٙٛاٖ اِٚیٗ پبرأتز لٛا٘یٗ استٙتبج فبسی استفبدٜ ٔی وٙیٓ 

 

Dif= :4فزَٔٛ                                                                  

 ٔی ثبضذ  x  ٚy ٞطت پیىسُ ٕٞسبیٝ ،  ’x’  ,yثٝ عٛریىٝ 

. اٌز یه پیىسُ ،پیىسُ ٞبی ٕٞسبیٝ سیبدی در ٕٞسبیٍی خٛد داضتٝ ثبضذ، فزض ثز ایٗ است وٝ آٖ 2

 8اس تؼذادی پیىسُ ٞبی ٕٞسبیٝ ثزای پیىسُ فزض ضذٜ در  تٛا٘یٓ پیىسُ خزاة است، ثٙبثزایٗ ٔب ٔی

است یب ٘ٝ استفبدٜ وٙیٓ.ثزای ایٗ  ٟٔٓ ثزای درن ایٙىٝ آٖ پیىسُ خزاةٕٞسبیٍی خٛد ثٝ ػٙٛاٖ پبرأتز 

ٕٞسبیٍی اس پیىسُ دادٜ ضذٜ وٝ اختالف درخبت خبوستزی ثب پیىسُ  8وبر، تؼذادی اس پیىسُ ٞب در 

وٙیٓ. ایٗ پبرأتز ثٝ ػٙٛاٖ دٚٔیٗ پبرأتز  ٝ اس پیص تؼزیف ضذٜ است، تؼییٗ ٔیٔزوشی وٕتز اس حذ آستب٘

 [9,8] اس سیستٓ استٙتبخی فبسی استخزاج ٔی ضٛد:

 

: 5فزَٔٛ      

ٔیجبضذ، أب ایٗ ٔمذار ٔی تٛا٘ذ ثزای ٞز  4در ایٗ ٔمبِٝ ٔمذار حذ آستب٘ٝ ثزای تؼذاد پیىسُ ٞبی ٕٞسبیٝ 

رت دیٙبٔیىی ثزای ثذست آٚردٖ ٘تبیح ثٟتز تؼییٗ ضٛد. خزٚخی سیستٓ فبسی درخٝ ای ثزای تصٛیز ثٝ صٛ

پیىسُ ٔی ثبضذ. درخٝ ٘طبٍ٘ز ایٗ ٔغّت است وٝ یه پیىسُ ثٝ ػٙٛاٖ  1تب  0ٞز پیىسُ ثب اػذاد ثیٗ 

 در ٘ظز ٌزفتٝ ضذٜ است.خزاة 
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 ت سیز ٔی ثبضذ:ٚ ٕٞچٙیٗ خزٚخی سیستٓ استٙتبخی فبسی ثٝ صٛر ٚرٚدیتٛاثغ ػضٛیت 

  

 :اختالف درخبت خبوستزی 2ضىُ :تؼذاد پیىسّٟبی ٔطبثٝ پیىسُ ٔزوشی 1ضىُ

 

 

 

 

 

 

 
 خزٚخی استٙتبج فبسی:3ضىُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٕ٘بی وّی اس سیستٓ استٙتبج فبسی:  4 ضىُ

  وتایج.3

ثز رٚی تصبٚیز سیبٜ ٚ سفیذ  ٜ لزار ٌزفتٝ است،ثب استفبدٜ اس اٍِٛریتٓ فبسی ٔٛرد استفبد وٝ رٚش فیّتز ٌذاری        

ایٗ فیّتز ثٝ صٛرت ثصزی ٚ  ػّٕىزدثب اػٕبَ ٘ٛیش ٞبی ٔختّف ٕ٘ه ٚ فّفُ، ٌٛسیٗ ٚ اسپىُ اػٕبَ ضذٜ است. 
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٘ٝ ٚ ٚیٙز وٝ ثز رٚی تصبٚیز ٘ٛیش دار اػٕبَ ثب فیّتز ٞبی ٔىب٘ی ٔیبٍ٘یٗ، ٔیب وٕی ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفتٝ ٚ در ٟ٘بیت

ارسیبثی فیّتز ٌذاری ثب استفبدٜ اس دٚ پبرأتز آٔبری ٘سجت سیٍٙبَ ثٝ ٘ٛیش ٚ ٔدذٚر ٔیبٍ٘یٗ  ٔمبیسٝ ٔی ضٛد.ضذٜ ،

 [3,4,7] :تفبدٜ اس فزَٔٛ ٞبی سیز ٔحبسجٝ ٔی ضٛداسخغبی ثبلیٕب٘ذٜ ٞب ثب 

:     6 فزَٔٛ                               

      

                           : 7فزَٔٛ                                     

تصٛیز فیّتز  f ٘طبٍ٘ز تصٛیز ٘ٛیشدار ٚ gتؼذاد وُ پیىسُ ٞب در خٟت افمی ٚ ػٕٛدی ٔی ثبضذ.  m ٚnثٝ عٛریىٝ 

ٚ ٘تبیح حبصُ اس اػٕبَ فیّتزٞبی ٔىب٘ی ٔیبٍ٘یٗ، ٔیب٘ٝ ٚ ٚیٙز ثز رٚی تصبٚیز ٘ٛیش دار ثب ا٘حزاف ٔؼیبر ضذٜ ٔی ثبضذ.

 صٛرت سیز ٘طبٖ دادٜ ضذٜ است:ثٝ  2.0

 5*5وًیش اسپکل با کزول 

 ٔیب٘ٝ: فیّتز  8ضىُ                    فیّتز ٔیبٍ٘یٗ :7ضىُ                      فیّتز ٚیٙز :6ضىُ               : تصٛیز دارای ٘ٛیش اسپىُ 5ضىُ

 5*5وًیش گًسیه با کزول    

 ٔیب٘ٝ: فیّتز  12ضىُ                  فیّتز ٔیبٍ٘یٗ :11ضىُ                       فیّتز ٚیٙز :11ضىُ               : تصٛیز دارای ٘ٛیش ٌٛسی9ٗضىُ 
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 5*5وًیش ومک ي فلفل  با کزول 

 

  

 ٕٚٞچٙیٗ  ٘تیدٝ حبصُ اس سیستٓ فبسی ثز رٚی تصٛیز ٘ٛیش دار ثٝ صٛرت سیز ٔی ثبضذ:

 

 

 يفلفل ومک وًیش:19 شکل

 

 اسپیکل وًیش: 18 شکل

 

 :وًیش گًسیه 17شکل 

 

  

 

استفبدٜ اس ٕ٘ٛدار ٞب  ثبثز رٚی تصبٚیز ٘ٛیش دار  ٚ اٍِٛریتٓ فبسی ٙدی ٘تبیح حبصُ اس فیّتز ٌذاری ٞبی ٔىب٘یاػتجبرس

 .ثٝ صٛرت سیز ٔی ثبضذ PSNR  ٚRMSEٚ ٕٞچٙیٗ خذاَٚ حبصُ اس پبرأتز ٞبی آٔبری 

 

 :فیّتز ٔیب٘ٝ 16 ضىُ : فیّتز ٔیبٍ٘ی15ٗ ضىُ : فیّتز ٚیٙز14 ضىُ : تصٛیز دارای ٘ٛیش ٕ٘ه ٚفّف13ُ ضىُ

 3*3ٔزثٛط ثٝ فیّتز ٞبی ٔیب٘ٝ، ٔیبٍ٘یٗ، ٚیٙز ٚ اٍِٛریتٓ ٔٙغك فبسی ثب وزُ٘  PSNRٕ٘ٛدار ٞبی  :1 نمودار
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 2.0ٙبَ ثٝ ٘ٛیش ٚ خغبی تٛاٖ دْٚ ٔیبٍ٘یٗ ثبلیٕب٘ذٜ ثز رٚی فیّتز ٔیب٘ٝ ثب ا٘حزاف ٔؼیبر : ٘سجت سیٍ 1خذَٚ 

   3*3کرنل    5*5کرنل  

 فیلترمیانه نمک وفلفل گوسین اسپیکل نمک وفلفل گوسین اسپیکل

21.31 18.42 27.91 18.74 15.16 28.14 PSNR 

48.04 93.51 10.49 80.60 19.79 99.  RMSE 

 

 3.1ا٘حزاف ٔؼیبر  ٝ ثب: ٘سجت سیٍٙبَ ثٝ ٘ٛیش ٚ خغبی تٛاٖ دْٚ ٔیبٍ٘یٗ ثبلیٕب٘ذٜ ثز رٚی فیّتز ٔیب٘ 2خذَٚ 

   3*3کرنل    5*5کرنل  

 فیلترمیانه نمک وفلفل گوسین اسپیکل نمک وفلفل گوسین اسپیکل

19.90 16.97 26.52 17.16 13.68 23.31 PSNR 

66.41 13.03 14.48 12.49 27.82 30.33 RMSE 

 

 2.1: ٘سجت سیٍٙبَ ثٝ ٘ٛیش ٚ خغبی تٛاٖ دْٚ ٔیبٍ٘یٗ ثبلیٕب٘ذٜ ثز رٚی فیّتز ٔیبٍ٘یٗ ثب ا٘حزاف ٔؼیبر  3خذَٚ 

   3*3کرنل    5*5کرنل  

 فیلترمیانگین نمک وفلفل گوسین اسپیکل نمک وفلفل گوسین اسپیکل

23.98 16.50 22.13 22.18 17.65 20.37 PSNR 

26.00 14.53 39.72 39.32 11.16 59.67 RMSE 

 

 3.1: ٘سجت سیٍٙبَ ثٝ ٘ٛیش ٚ خغبی تٛاٖ دْٚ ٔیبٍ٘یٗ ثبلیٕب٘ذٜ ثز رٚی فیّتز ٔیبٍ٘یٗ ثب ا٘حزاف ٔؼیبر  4خذَٚ 

   3*3کرنل    5*5کرنل  

 فیلترمیانگین نمک وفلفل گوسین اسپیکل نمک وفلفل گوسین اسپیکل

22.60 18.45 20.15 20.56 16.50 18.32 PSNR 

35.70 92.78 62.69 57.10 14.53 95.73 RMSE 

 



9 
 

 2.1٘سجت سیٍٙبَ ثٝ ٘ٛیش ٚ خغبی تٛاٖ دْٚ ٔیبٍ٘یٗ ثبلیٕب٘ذٜ ثز رٚی فیّتز ٚیٙز ثب ا٘حزاف ٔؼیبر  : 5خذَٚ 

   3*3وزُ٘    5*5وزُ٘  

 فیّتزٚیٙز ٕ٘ه ٚفّفُ ٌٛسیٗ اسپیىُ ٕ٘ه ٚفّفُ ٌٛسیٗ اسپیىُ

21.05 18.93 20.06 19.51 16.61 17.60 PSNR 

50.97 83.09 64.10 72.75 14.19 11.27 RMSE 

 

 3.1:٘سجت سیٍٙبَ ثٝ ٘ٛیش ٚ خغبی تٛاٖ دْٚ ٔیبٍ٘یٗ ثبلیٕب٘ذٜ ثز رٚی فیّتز ٚیٙز ثب ا٘حزاف ٔؼیبر 6خذَٚ 

   3*3وزُ٘    5*5وزُ٘  

 فیّتزٚیٙز ٕ٘ه ٚفّفُ ٌٛسیٗ اسپیىُ ٕ٘ه ٚفّفُ ٌٛسیٗ اسپیىُ

19.61 17.91 18.78 17.98 15.70 16.47 PSNR 

71.01 10.50 86.09 10.33 17.46 14.64 RMSE 

 

 2.1٘سجت سیٍٙبَ ثٝ ٘ٛیش ٚ خغبی تٛاٖ دْٚ ٔیبٍ٘یٗ ثبلیٕب٘ذٜ ثز رٚی رٚش فبسی پیطٟٙبدی ثب ا٘حزاف ٔؼیبر  :7خذَٚ 

  3*3وزُ٘   

 فیّتز فبسی ٘ٛیش ٕ٘ه ٚفّفُ ٘ٛیش اسپیىُ ٘ٛیش ٌٛسیٗ

19.26 22.10 29.24 PSNR 

7.71 4 97. MSE 

 

ٔی  3*3ىب٘ی در وزُ٘ یٗ ٚالؼیت است وٝ اٍِٛریتٓ فبسی ٘تبیح ثٟتزی ٘سجت ثٝ فیّتز ٞبی ٔخذاَٚ ٔٛخٛد ٘طبٍ٘ز ا

ثب وزُ٘ ٞبی ثبالتز ٘یش ٘تبیح ثٟتزی ثب استفبدٜ اس اٍِٛریتٓ فبسی ایدبد ضذٜ است . ٕٞچٙیٗ ٘سجت سیٍٙبَ ثٝ  دٞذ .

 تزی ٘سجت ثٝ فیّتز ٞبی ٔىب٘ی ٔی ثبضذ. ٘ٛیش در اٍِٛریتٓ فبسی وٝ ثز رٚی ٘ٛیش ٞبی ٔختّف اػٕبَ ضذٜ ٔمبدیز ثیط

 3.1:٘سجت سیٍٙبَ ثٝ ٘ٛیش ٚ خغبی تٛاٖ دْٚ ٔیبٍ٘یٗ ثبلیٕب٘ذٜ ثز رٚی رٚش فبسی پیطٟٙبدی ثب ا٘حزاف ٔؼیبر 8خذَٚ 

    3*3کرنل      

 فیلتر فازی نویس نمک وفلفل نویس اسپیکل نویس گوسین

18 20.99 26.55 PSNR 

01 51. 14. MSE 
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  وتیجٍ گیزی.4

اس پیىسُ ٞبی  پیىسُ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٚرٚدی اَٚ ٚ اس درخبت خبوستزی  ٝ اس اٍِٛریتٓ ٔٙغك فبسی وٝدر ایٗ ٔمبِ      

س ٕٞچٙیٗ ا.استفبدٜ ٔی وٙذ، ثىبر ٌزفتٝ ضذٜ است ٕٞسبیٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٚرٚدی دْٚ ثزای حذف ٘ٛیش ٔٛخٛد در تصبٚیز

فیّتز ٞبی ٔىب٘ی ثزای حذف سٝ ٘ٛع ٘ٛیش ٕ٘ه ٚ فّفُ، ٌٛسیٗ ٚ اسپىُ اس تصبٚیز استفبدٜ ضذٜ وٝ ٘تبیح وٕی ٚ 

ثصزی ٘طبٍ٘ز ٘تیدٝ ثٟتز فیّتز ٔیبٍ٘یٗ ثز رٚی ٘ٛیش ٌٛسیٗ، ٘تیدٝ ثٟتز فیّتز ٔیب٘ٝ ثز رٚی ٘ٛیش ٕ٘ه ٚ فّفُ ٚ در 

اٍِٛریتٓ فبسی ٘تبیح ثٟتزی ٘سجت ثٝ فیّتز ٞبی ٔىب٘ی  پىُ دارد.اس ز ٚیٙز ثٟتزیٗ ٘تیدٝ را ثز رٚی ٘ٛیشیّتٟ٘بیت ف

ثزای اػتجبرسٙدی ٘تبیح ٚ  PSNR  ٚRMSEٔبیٍٙیٗ، ٔیب٘ٝ ٚ ٚیٙز ایدبد وزدٜ است. ٕٞچٙیٗ اس پبرأتزٞبی آٔبری 

ٍِٛریتٓ ٛریتٓ ٞبی ٔختّف استفبدٜ ضذ وٝ ٔمبدیز ٘طبٖ داد٘ذ اٍِٛریتٓ فبسی ٘سجت ثٝ أمبیسٝ ٘تبیح حبصُ اس اٍِ

ٞبی دیٍز تبثیزپذیزی ثیطتزی ثز رٚی ٘ٛیشٞبی ٔختّفی وٝ ثز رٚی تصبٚیز ایدبد ضذٜ ثٛد، داضتٝ ٚ ثبػث ثٟجٛد 

 ثیطتز تصٛیز ضذٜ است. 
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