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  به نام خدا
  گزارش شبیه سازي مقاله

 Texture Enhanced Image Denoising via Gradient Histogram Preservation  
  
  

بقیه فایل ها و توابع توسط . می باشد که فقط بایستی آن را اجرا نمود Main.mفایل اصلی شبیه سازي به نام 
  .این تابع فراخوانی می شوند و نیازي به اجراي تمامی آنها نمی باشد

Main.m 
clc 
clear  
close all 
addpath(genpath('.')); 

  .می باشد Utilitiesاین دستور براي اضافه نمودن فایلهاي موجود در دایرکتوري  
 
I=imraed('cameraman.tif'); 
nSig=5; 

  .یک فایل به عنوان ورودي به الگوریتم  داده می شود و توان نویز براي نویزي نمودن آن نیز مشخص می گردد
nim    =   Add_noise( I, nSig ); 

  .نویز اضافه می شود nSigدر اینجا به تصویر به میزان  
dim    =    Image_Denoising_HMIS( nSig, nim, I );   

  .قابل نمایش است dimاکنون تصویر نویزي شده به الگوریتم حذف نویز داه می شود و خروجی آن در متغیر 
Image_Denoising_HMIS.m 

  
  :مهمترین قسمت هاي این الگوریتم در زیر توضیح داده شده است

براي حالت هاي مختلف و نویز هاي مختلف   win،nblk، h،K،m_numسیگما،، الندا، c1مقدار متغیر هاي 
  .کاربرد این متغیر ها در برنامه حذف نویز م یباشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد .تنظیم میشود

if nSig <= 10 
    par.c1        =   0.56;    
    par.lamada    =   0.22; 
     
    par.sigma     =   1.7;   
    par.win       =   6; 
    par.nblk      =   13;            
    par.hp        =   75; 
    par.K         =   1; 
    par.m_num     =   240; 
elseif nSig<=15 
    par.c1        =   0.59;    
    par.lamada    =   0.22; 
     
    par.sigma     =   1.8; 
    par.win       =   6; 
    par.nblk      =   13;            
    par.hp        =   75; 
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Main Image
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  هیستوگرام عمودي و افقی تخمین زده شده نرمالیزه
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Vertical Histogram
Horizental Histogram
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  آشکارسازي لبه هاي عمودي

کاهش   pcaیکی از مزایاي . گرفت  pcaمقاله بایستی از داده ورودي  3.2طبق مباث مطرح شده در بخش 
  به دست امده اند  49*49اکنون داده ها به صورت عصاره . حجم ماتریس است

  
 
 
 

را سپس طبق الگوریتم زیر به محاسبه آلفا و بتا می پردازیم و سپس به صورت مرحله به مرحله حذف نویز  
  .انجام میدهیم
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Denoised Image


