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تصویر پردازش کمک با قدیمی های فرش تصاویر کیفیت ارتقاء  

ها آن نقشه و طرح بازیابی منظور به  
 0،دکتر امین کشاورزی 2دریکوند الدین تاج ،دکتر 7مینا زارع

 

 چکیده :

یری از ، تصاوشدهو یا کتب قدیمی و آثار تاریخی کشف سلطنتی  های قبل یا تصاویر دوراندر تصاویر به جا مانده از 

فرش های قدیمی مشاهده می شودکه معمولا این تصاویر یا بسیار بی کیفیت هستند یا قسمتی از عکس چنان تخریب شده 

است که شناسایی طرح فرش موجود در تصویر بسیار مشکل می باشد و نمی توان هی  گونه اطلاعاتی از قبیل طرح یا محل 

ناسایی کرد و به دست آورد و با توجه به اینکه شناسایی و بازیابی طرح های موجود در این بافت و یا اطلاعاتی از این قبیل را ش

است با استفاده از تکنولوژی پردازش تصویر شده سعی  مقالهدر این تصاویر یکی از نیازهای حوزه فرش محسوب می شود. 

ها انجام پذیرد و به نوعی با تکمیل و ادامه فرآیند  طرحهای موجود در این عکسو بهبود  پردازش اقدامات پایه ای و اولیه جهت

ناقص فرشهای موجود در عکسهای قدیمی را به یک عکس کامل جهت ارائه به طراح و تولید کننده  طرحهایاین تحقیق بتوان 

 فرش تبدیل کرد.

را با  ویر است، که این عملیاتدر این مقاله تمرکز اصلی برروی بهبود کیفیت و حذف نویز از تصاویر و لبه یابی صحی  از تصا

استفاده از تبدیل قییک)شرلت( که از تبدیلات ریاضی حوزه فرکانس می باشد انجام داده ایم و در پایان عملکرد بهینه تبدیل 

 قییک در لبه یابی و حذف نویز اثبات می شود.

 

 بازیابی طرح،بهبود تصویر،تبدیل قییک کلمات کلیدی: فرش،پردازش تصویر،
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 مقدمه .1

فرش ایران معرف فرهنگ قدیمی و به نوعی تاریخ بافته شده ایران است و به عنوان  نماد اصالت و فرهنگ ایرانی در تمام دنیا  

شناخته شده است ،ویژگی هایی از قبیل کیفیت بالای آن  باعث زبانزد بودن آن شده است و تنوع طرح و رنگ آن هرنوع سلیقه 

مواد اولیه فرش دستباف  برخی  آسیب پذیر بودن، با این حال بنا به علل مختلف از جمله [20]است ای را به خود جذب کرده 

فرش های تولید شده در ایام قدیم ازبین رفته اند و ققط آثار آنها را می توان در تعداد محدودی عکس مشاهده کرد البته آن 

عکسهای به جا مانده از با کمک پردازش تصویر جهت تکمیل  لزوم طراحی سیستمی رایانه ایهم به صورت ناقص! در اینجا  

تا بتوان شمائی از طرح اصلی برای بازسازی  و یا دوباره بافی در اختیار طراح و تولید قراد داد و  کاملا محسوس استایام قدیم 

 با این کار در راستای حفو ارزشهای ملی کشور گامی برداشت.

بهبود کیفیت ، بازیابی و احیاء  تصاویر و طرح  فرشهای به جا مانده از نسل های  "که همان:  در واقع با تحقق اهداف این طرح 

آشنایی نسلهای جدید بافنده و تولید ل هر منطقه بوده و به نوعی باعث می باشد،  شاهد بازسازی و تولید فرشهای اصی  "قبل

وعی فراموش شده هر طرحهای قدیمی و فرهنگ قدیمی و به نبود.که این خود باعث احیاء   یمکننده با تولیدات قدیمی خواه

و همینین با توجه به علاقه اروپائیان و  باشد. که هم از نظر تجارت و هم از نظر هنری بسیار حائز اهمیت میمنطقه می باشد،

چشمگیری خواهد  آمریکائیان به تولیدات اصیل ایرانی که معرف فرهنگ خاص هر منطقه می باشد، صادرات فرش نیز ارتقاء

 داشت.

 به طور کلی اهداف اصلی طراح را می توان به طور خلاصه به صورت زیر بیان نمود: 

تلاش برای امکان استفاده از نقشه های اصیل به کار رفته در فرشهای  ،تهیه آرشیوی از عکسهای فرشهای  قدیمی و آنتیک

ورود تکنولوژی پردازش تصویر در شاخه هنر دستبافت ،مختلف ایرانآشنا ساختن متقاضیان با اصالتهای فرهنگی مناطق  ،قدیمی

 .کمک به حفو طرح ها و نقشه های اصیل ملی ،در جهت اعتلای این هنر اصیل و ملی

کل طرح در سه مرحله تکمیل و پیاده سازی می شود: مرحله اول پیش پردازش و ارتقاء و بهبود کیفیت تصویر است درمرحله  

ویژگی های تصویرو قیاس با پایگاه داده طراحی شده ، طرح موجود در تصویر تشخیص داده می شود و در مرحله دوم با استخراج 

 سوم وارد فاز بازسازی و تکمیل تصویر خواهیم شد.

 در این تحقیق ، مرحله اول )پیش پردازش و ارتقاء و بهبود کیفیت تصویر (به طور کامل آزمایش و پیاده سازی شده است .

 از اقدامات مهم در مرحله ارتقاء و بهبود کیفیت در پردازش تصویر ،حذف نویز و لبه یابی تصویر می باشد، 

تشخیص لبه از آن جهت دارای اهمیت است که اگر  لبه های یک تصویر به درستی و صحت تشخیص داده شوند و آشکار شوند 

،ساختار شکلی ،نوع و خواص اساسی آنها مانند سط  ،محیط  مکان تمام اشیا ء برجسته و مات موجود در تصویر مشخص شده

در ،تنها با پردازش نقاط محدودی از تصویرکه همان لبه ها هستند  قابل اندازه گیری و تشخیص خواهد بودو موقعیت اشیاء 
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کمک   (شخیص صحی)و در نهایت تنتیجه  استفاده از یک آشکار ساز لبه دقیق به افزایش نرخ  بازشناسی ویزگی های تصویر 

 [73]کند. می

شود که در مقایسه با سایر روشهای  روش نوین تبدیل قییک )شرلت(برای حذف نویز و تشخیص لبه ارائه می تحقیقدر این  

 دهد. می مذکور نتایج قابل قبول تری ارائه

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. ۲

توسط دوربین های دیجیتال جمع آوری شده اند و نماینده یک تصویر در پردازش تصویر با سیگنالهایی سر و کار داریم که 

 هستند که ما با قوانین و متدهای ریاضی و رایانه ای به تجزیه و تحلیل این سیگنالها می پردازیم .

ر شم و مغز دساختار ادراکی چدر  ازاجزای مهم تصویر که در آنالیز سیگنالها  با آن ها سر و کار داریم لبه های تصویر هستند،

کنیم اما در زبان سیستم ، لبه نقاطی از تصویر است که در آن نقاط،  لبه را مرز بین شی و زمینه در تصویر معرفی می،انسان 

کند. به عبارتی تغییرات فیزیکی مانند تغییر رنگ و تغییر شدت روشنایی به صورت لبه در  شدت روشنایی به تندی تغیر می

 [73],[79]تصویر نمایان می شوند.

باشد در واقع آشکار سازی لبه ها نشان گذاری  یکی از متداولترین ومهمترین اعمال در پردازش تصویر آشکار سازی لبه ها می

کند.و لبه یک انحنا است که مسیر تند تغیر یافته در   نقاطی از تصویر است که در آن شدت روشنایی به تندی تغییر می

 کند. تصویر را دنبال می

ای که در مبحث تعریف لبه باید به آن توجه داشت : در تصویر نقاطی هستند که در آن نقاط هم شدت روشنایی به  نکته

تندی تغییر می کند  اما لبه نیستند! این نقاط در واقع ناهنجاریهایی هستند  که به صورت نویز در تصویر نمایان می شوند و 

ت پیوسته و منظم مسیری را دنبال می کند اما نویزها به صورت پراکنده  در تفاوت آنها با لبه دراین است که لبه به صور

تصویر وجود دارند و باعث کاهش کیفیت تصویر می شوتد و در مبحث حذف نویز هدف این است که این ناهنجاریها به صورت 

 صحی  شناسایی شوند و از لبه تشخیص داده شوند و حذف شوند.

 ضوع انواع لبه هایی که در تصویر وجود دارد را شرح می دهیم:در این جا برای درک بهتر مو

در حالت کلی تمامی لبه های موجود درتصویر را نمی توان دسته بندی و نامگذاری کرد اما چهار نوع لبه بیشتر شناخته شده 

 اند که عبارتند از:
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 لبه پله ای

 و این تغییر محسوس می باشد.کند  در لبه های پله ای ناگهان شدت رنگ در یک پیکسل تغییر می

      

 

 
 

 

 
 لبه پله ای 7-2شکل                                                                    

 لبه شیب دار

کند و این تغییر محسوس در یک پیکسل محسوس نمی  در لبه های شیب دار شدت رنگ به صورت ملایم تغییر می

 پیکسل ها این تغییر قابل تشخیص می باشد. باشد بلکه در یک مجموعه از

 

 

 
 لبه شیب دار  2-2شکل 

 لبه خطی)سقفی(

 گردد. کند و دوباره به حالت اول برمی در لبه های خطی شدت رنگ به صورت ناگهانی تغییر می

 

 

 
 لبه خطی)سقفی( 0-2شکل 
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 لبه شیروانی

 ولی دوباره به تدریج  افزایش می یابد.در لبه های شیروانی شدت رنگ در ابتدا به تدریج کم شده  

 

 

 
 لبه شیروانی  4-2شکل 

 

 آشکار ساز لبه الگوریتمی است که لبه ها را دریک تصویر محاسبه می کند

 الگوهای تشخیص لبه شامل سه مرحله زیر می باشند: 

 تصویر از یک فیلتر به منظور حذف نویز گذرانده می شود.:   فیلترینگ

یری از تابع گ مشتق.)اندازه گیری تغیرات به کمک نقاطی از تصویر با تغیرات شدت نور زیاد برجسته می گردند : مشتق گیری

 انجام می گیرد( تصویر 

 با آستانه گیری از نقاطی که در مرحله قبل برجسته شده اند نقاط لبه تعیین می گردد. :تشخیص

 ود.نکته:  مشتق یک تابع پیوسته به صورت زیر تعریف می ش

 𝑓/= 
𝑑𝑓

𝑑𝑥
= 𝑙𝑖𝑚 ∆𝑥 → 3

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥−∆𝑥)

∆𝑥
 

اما از آنجایی که تصویر گسسته است ما ناچار هستیم برای برآورد مشتق یک تصویر نمایش داده شده به صورت پیکسل های 

 گسسته از تخمین استفاده کنیم(

  𝑓/ =
𝑑𝑓

𝑑𝑥
=𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥 − 7)  

   

 تعریف نمود. yو    xهمینین از آنجایی که تصاویر دوبعدی هستند باید تابع مشتق را در دوجهت  

باشد.که برای محقق شدن این عمل از یک  در آشکار سازی لبه هدف نگه داشتن لبه های واقعی و حذف لبه های کاذب می

نگه  4لبه های با قوت بیشتر از   انتخاب شده باشد t=4شود به عنوان مبال اگر در تصویری  استفاده می(    t) مقدار آستانه  

 شوند. داشته می
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گردد و انتخاب  می تانه باعث حذف بخشی از لبه ها بسیار مهم است زیرا انتخاب بزرگ برای آس  tانتخاب عدد مناسب برای 

 شود. در تصویر می باعث باقی ماندن نویز و ایجاد لبه های کاذب پایین 

ه بتواند نقاط لبه را به درستی تشخیص دهد  به صورتی کآل باید براین همانطور که قبلا نیز ذکر شد یک آشکار ساز لبه ایده بنا

هی  لبه اصلی در تصویر از بین نرود و همینین لبه های نادرست )کاذب ( در محل هایی که لبه وجود ندارد تشخیص داده 

 نشوند.

 ادامه  به جهت آشنایی بیشترتعریف مختصری از دو آشکار ساز لبه و نتیجه عملکردآنها را بر یک نمونه تصویر ارائه می دهیم.در 

 الگوریتم سوبل

 ه از تخمین زدن مشتق پیدا می کند.این متد لبه ها را با استفاد

اول و دوم آشکارسازی را انجام می دهد.و  آشکارساز  سوبل عمومی ترین آشکار ساز لبه هست که براساس عملگرهای مشتق 

همزمان عمل هموارسازی را نیز انجام می دهد. سوبل نقاطی را به عنوان لبه در نظر می گیرد و ارائه می کند که گرادیان تصویر 

 .درنظر گرفته شده در آن  نقطه بیشینه است

 7فی، بعدی مببت،همسایه های قطری مقدار دو ماسک عمودی و افقی با ضریب های مشخص )ضریب پیکسل های قبلی من

 ( روی تصویر اعمال می کند2همسایه های عمودی مقدار 

 .ماسک های استفاده شده برای تخمین دیجیتالی مشتقات مرتبه اول در آشکارساز سوبل در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 الگوریتم بیشتر برای لبه های عمودی مناسب تر است.این 

از نقاط ضعف این روش می توان : بهینه نبودن پاسخ خروجی. حساسیت زیاد به نویز وتک مقیاس بودن عملگر را نام  

 برد. 

 در تصویر زیر نمونه ای از لبه یابی با الگوریتم سوبل را مشاهده می کنید.
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 الگوریتم کنی

 تشخیص داده می شود.. jy , if(x (در این روش لبه ها با یافتن ماکسیمم های محلی گرادیان 

ی گیری را با استفاده از  مشتق جهتی مرتبهی مشتقنماید و مرحلهی فیلترینگ استفاده میفیلترگاوسین در مرحله کنی از 

گیری را ی مشتقدست آمده از مرحلهشخیص، نقاط پیک به ی تدهد. الگوریتم کنی در مرحلهاوّل در جهت گرادیان انجام می

 نماید.به عنوان نقاط لبه تعیین می

کند  درواقع روش کلی کنی در تشخیص لبه به این صورت است که برای اختلاف سط  روشنایی ها از دو  آستانه استفاده می

شود . اگر از آستانه دوم کوچکتر باشد  به شناخته می،اگر اختلاف سط  شدت از آستانه اول بزرگتر باشد آن سط  به عنوان ل

لبه ای وجود ندارد) لبه در نظر گرفته نمیشود( اگر اختلاف سط  روشنایی بین این دو آستانه باشد لبه ضعیف در نظر گرفته می 

 شود. در واقع پیوستگی لبه ها را حفو می کند. 

یز بهینه است.و انتخاب مقدار بیشتر برای آستانه لبه های ضعیف را حذف این آشکار ساز برای لبه های پله مانند آغشته به نو

این روش بیشتر به کشف لبه های ضعیف به درستی می پردازد و کمتر فریب نویز را می خورد و درمقایسه با سوبل ،می کند

 در تصویر زیر نمونه ای از لبه یابی با الگوریتم کنی را مشاهده می کنید. بهتر و بهینه تر عمل می کند.
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از روش مشتق  سویل و کنی دو آشکار ساز لبه ای هستند که در مرحله دوم از مراحل ذکر شده الگوریتم های آشکار ساز،

لات ریاضی و استفاده ازآن در پردازش تصویر و میلادی ایده تبدی 77گیری برای یافتن لبه ها استفاده می کنند اما از قرن 

 یافتن لبه ها مطرح شد .

تبدیلات ریاضی به سیگنال ها اعمال شده تا اطلاعات مفیدی از آن ها به دست آید.این اطلاعات به راحتی از سیگنال اصلی قابل 

 کند. به تابع جدیدی تبدیل می کند و آن را تابعی را به عنوان ورودی دریافت می،.در واقع تبدیل نبوده بازیابی 

به دست آوردن اطلاعات اضافه ای است که در سیگنال خام اولیه قابل دسترس  هدف از اعمال یک تبدیل ریاضی بر یک سیگنال ،

 .یک سیگنال  ش محتوای فرکانسیبرای سنجهستند  ابزاری به طور کلی تبدیلات ریاضی  نمی باشند.

تبدیلات مختلفی مطرح و آزمایش شدند که از مهمترین آنها می توان تبدیل فوریه ،تبدیل فوریه میلادی تا کنون  77از قرن 

 زمان کوتاه ،تبدیلات موجک ها و ......

 2331هر کدام از تبدیلات مطرح شده تا کنون دارای نقص هایی بودند که به تدریج این کاستی ها جبران شدند تا اینکه از سال 

 ح شد و پس از معرفی آن تا کنون از جهات مختلفی بسط و تعمیم داده شده است ایده تبدیل قییک مطر

شامل یک  تابع قییک مادر است که سه  عملگر قییی برای کنترل خواص جهتی تصویر استفاده می کندکه از  این تبدیل

 [70],[23],[27],[22]پارامتر مهم مقیاس ، قییی )برش( ،و انتقال دارد.

 به شکل زیر تعریف می شود.  R2L ϵƒ)2  (تبدیل قییک روی تابع  

 

𝑆𝐻𝛾 (𝑓)(𝑎, 𝑠, 𝑡) = ( 𝑓 ,  Ψ𝑎,𝑠,𝑡 ) 
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 :قییک ها به صورت زیر تعریف می شوند

𝛹𝑎,𝑠,𝑡(x) =  𝑎
0
4 Ψ( A𝑎

−7 S𝑠
+7 (x − t)) 

 

ماتریس های برش ایجاد می این تبدیل روی تک تک درایه های ماتریس تصویر اعمال شده و سپس تصویر جدید بر طبق این 

شوند .به طور کلی در شرلت ما ساختار تصویر را  بر اساس ماتریس قییی تغیر می دهیم در واقع الگوریتمی خوب و بهینه است 

که قادر به تشخیص  اجزای تصویر در حالت تغییر یافته باشد و آن ها  را به درستی و صحت تشخیص دهد و اطلاعات سیگنال 

ل ماتریس های قییی برروی ماتریس تصویر و ایجاد تبدیلات برشی اعما یل قییک )شرلت( با استقاده ازنماید ،  تبدرا استخراج 

 در مقایسه با دو الگوریتم سوبل و کنی که در مبحث قبل توضی  داده شد دهد و ت دقیقتری از تصویر ارائه میزئیااز تصویر ج

 .شود  یان و مشخص میمایل نن تبدتری از تصویر پس از اعمال ایلبه های دقیق 

 در تصویر زیر نمونه ای از لبه یابی با شرلت را مشاهده می کنید.

 

 

 یافته های تحقیق .۷

حذف نویز و تشخیص لبه دو مرحله مهم و اساسی در پردازش تصویر محسوب می شوند لذا پیدا کردن روشی بهینه که بتواند 

اصلی ارائه دهد به نحوی که  جزییات تصویر اصلی از بین نرود بسیار مهم می باشد و در حذف نویز تصویری نزدیک به تصویر 

همینین در تشخیص لبه ارائه روشی که لبه های دقیقتری از تصویر مشخص کند به نحوی که هی  لبه اصلی در تصویر ازبین 

 [81].مهم می باشد نرود و لبه های کاذب در محل هایی که لبه وجود ندارد تشخیص داده نشود  بسیار
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تشخیص لبه  با کمک تبدیل قییک صورت گرفته است که یکی از تبدیلات حوزه فرکانس می باشد که با  تحقیقدر این 

مقایسه این تبدیل و الگوریتم های تشخیص لبه موجود نظیرسوبل و کنی اثبات شد  که تبدیل قییک نتایج قابل قبول تری را 

ه ارائه می دهد. همینین در مبحث حذف نویز  نیز با مشاهده نتایج حاصل از پارامتر های نسبت به این دو آشکار ساز لب

MSE, SSIM  و PSNR   که پارامترهای ارزیابی کیفیت تصویر می باشند( مشاهده کردیم  که این تبدیل در حذف نویز (

تشری  شده در این مقاله گام موثری است و  و درواقع روش[70],[77]به الگوریتم های موجود  عملکرد بهتری دارد.نیز نسبت 

می تواند امیدوار کننده باشد نسبت به بهبود کیفیت تصاویر مخدوش فرش های قدیمی و می تواند ما را در رسیدن به 

 هدفمان که همان احیاء نقشه های قدیمی فرش دستبافت است یاری دهد.

ف نشان داده شده است و نتایج حاصل از پارامترهای ارزیابی کیفیت تصویر مختل 1در ادامه نتیجه اعمال تبدیل قییک برروی 

 نیز در جدول ذیل آورده شده است.

7تصویر شماره:  

 

 

 

 

 

 :2تصویر شماره 

 



 

737 

 

 :0تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:4تصویر شماره   

 

 

 

 

 

 

 

 :1تصویر شماره 
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 نشان داده شده است فوقتصویر  1به دست آمده و آزمایش شده برروی در جدول زیر نتایج 

 

 نتیجه گیری .۱

و  ناهنجاریهایی ناخواسته در تصویر هستند که به شدت باعث افت کیفیت تصویر می شوند و بر تشخیص نویزها تغییر شدت نور 

ویژگی های اصلی تصویر اثر نامطلوب داشته و باعث کاهش راندمان در تشخیص ویژگی های تصویر می شوند ،تشخیص و حذف 

مسائل مهم و بحث به روز در حوزه پردازش تصویر می نویز از تصویر به گونه ای که مشخصات اصلی تصویر از بین نرود از 

استفاده از یک آشکار ساز لبه دقیق به گونه ای که لبه های تصویر را به درستی و صحت تشخیص داده و و همینین  [71]باشد

صحی (  خیصباعث به وجود آمدن لبه های کاذب در تصویر نشود به افزایش نرخ  بازشناسی ویزگی های تصویر )و در نهایت تش

 7-4در نمودار کمک می کند. در این مقاله  ما روش نوین تبدیل قییک )شرلت(برای حذف نویز و تشخیص لبه را  ارائه دادیم ،

مورد سنجش قرار گرفته اند همانطور که کاملا   PSNRروش قییک با دو روش کنی و سوبل مقایسه شده است و با معیار 

سنجیده   MSEاین سه روش با معیار  2-4قبول تری ارائه می دهد، همینین در نمودار مشهود است روش قییک نتایج قابل 

 شده اند که باز هم قییک بهتر عمل کرده است.

در این تحقیق مرحله  بهبود و ارتقاء کیفیت تصویر انجام شد که یکی از شاخه های کار با تصاویر در پردازش تصویر می باشد 

اما از آنجایی که شاهد هستیم در تصاویر به جا مانده از فرشهای قدیمی قسمتی از طرح بر اثر گذر زمان یا علل مختلف از بین 

ن به نتیجه مطلوب و بازسازی کامل  تصویر نیاز به کار کردن در حوزه تشخیص و بازسازی، از رفته است ،بنابراین برای رسید

حوزه های کار با تصویر ، پس از بهبود کیفیت  می باشد ، که  ادامه فعالیت در این دو حوزه  به عزیزانی که علاقمند پژوهش و 

 تحقیق در این زمینه هستند پیشنهاد می گردد. 

روش بحث شده گام موثری باشد نسبت به بهبود کیفیت و در نهایت احیاء نقشه های قدیمی فرش دستبافت که به امید آنکه 

 شاهد نمونه های نادر آن فقط در برخی عکس های قدیمی هستیم .

 

 

 

 

 1تصویر 4تصویر 0تصویر 2تصویر 7تصویر

SSIM MSE PSNR SSIM MSE PSNR SSIM MSE PSNR SSIM MSE PSNR SSIM MSE PSNR 

779./ 71,40 29,02 776./ 200,7 20,09 776./ 210,7 20,26 777./ 213,0 20,71 777./ 212,3 21,29 
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 درسه روش لبه یابی کنی سوبل و شرلت   PSNR : سنجش 7-4نمودار

 

  
 

 درسه روش لبه یابی کنی سوبل و شرلت MSE  : سنجش 2-4نمودار 
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