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اینجانب عذرا رستميقادی
1

دانشجوی دوره کارشناسي ارشد رشته هوش مصنوعي دانشکده

مهندسي کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتي شاهرود نویسنده پایان نامه بهبود کیفیت تصاویر به
کمک روش فیلتر همومورفیک تحت راهنمائي آقای دکتر حسنپور متعهد مي شوم .

فصل



2
تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است .



در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .



مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هییچ جیا ارائیه نشیده

فصل

است .

3



کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشد و مقاالت مستخرج با نام « دانشگاه صینعتي شیاهرود » و
یا «  » Shahrood University of Technologyبه چاپ خواهد رسید .



حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلي پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستخرج از پایان نامه رعاییت

فصل

 4گردد.
مي


در کلیه مراحل انجام این پایان نامه  ،در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای آنها ) استفاده شده است ضوابط و اصیو اخالقیي
رعایت شده است .


در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ،در مواردی که به حوزه اطالعات شخصي افراد دسترسي یافته یا استفاده شده است اصل

5

فصل

6

فصل

رازداری  ،ضوابط و اصو اخالق انساني رعایت شده است .

تاریخ 1931 / 11 / 1
امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر


کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج  ،کتاب  ،برنامه های رایانه ای  ،نرم افزار ها و
تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشد  .این مطلب باید به نحو مقتضي در
تولیدات علمي مربوطه ذکر شود .



استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمي باشد.

 7فصل

ح

چکیده
کیفیت تصاویر در زمینههای مختلف کاربردی از جمله تصاویر پزشکي ،تصاویر ماهوارهای ،تصاویر
صنعتي و تصاویر بیومتریکي ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .بر این اساس ،استفاده از روشهای مختلف
بهسازی تصویر در داشتن تصاویری با کیفیت باالتر ،ضروری به نظر ميرسد.
در این پایاننامه ،پیشنهاد جدیدی برای چگونگي بهبود کیفیت تصویر ارائه شده است و در آن
نگرش جدیدی در مورد نحوه اعما روشهای بهسازی بر روی تصاویر مطرح شده است .هنگام تهیه یک
تصویر ویژگيهایي مانند شدت روشنایي صحنه و قابلیت بازتابش اجسام بر تصویر حاصل ،تاثیر ميگذارند.
اثر هر یک از این ویژگيها بر تصویر حاصل را ميتوان به کمک فیلتر همومورفیک بهعنوان یک مولفه یا
تصویر جداگانهای در نظر گرفت و مورد بررسي قرار داد.
بهطور کلي ،پیکسلهای یک تصویر به گونهای مقدار ميگیرند که متناسب با شدت روشنایي نقطه
مربوطه در صحنه و قابلیت انعکاسي آن نقطه از جسم ميباشند .بر این اساس ،در این پایاننامه نشان داده
ميشود که خرابي یک تصویر ممکن است ناشي از هر یک از مولفههای شدت روشنایي و یا قابلیت
انعکاسي باشد و انواع مختلف خرابي تصویر ،روی مولفه شدت روشنایي و مولفه بازتابش تصویر تاثیر
متفاوتي ميگذارند .برخالف روشهای معمو که به ازای هر نوع خرابي ،فرایند بهسازی و اصالح را روی
تصویر اصلي انجام ميدهند ،در این پایاننامه ،بهسازی باتوجه به نوع خرابي بر روی مولفههای تصویر انجام
ميگیرد .با توجه به نتایج بدستآمده و مقایسهی آنها با نتایج روشهای بهسازی موجود ،ميتوان به
صراحت بیان کرد که بهسازی تصویر بر اساس روش ارائهشده ،نتایج مطلوبتری نسبت به بهسازی
مستقیم تصویر اصلي با روشهای موجود دارد.
کلمات کلیدی :بهسازی تصویر ،مولفه تصویر ،شدت روشنایي ،قابلیت بازتابش ،فیلتر همومورفیک.

ط

لیست مقاالت مستخرج از پایاننامه

H. Hassanpour, A. Rostami Ghadi, 2013, "Image Enhancement Via Reducing
Impairment Effects on Image Components", International Journal of Engineering (IJE).
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 -3مقدمه
 3-3مقدمه
سرعت پیشرفتهای نظری و علمي بهاندازهای چشمگیر بوده است که هم اکنون ،به راحتي ميتوان
نقش پردازش تصویر دیجیتا را در بسیاری از زمینههای علمي و صنعتي مشاهده کرد .ميتوان به چند
دستهی مهم از کاربردهای پردازش تصویر در زمینههای مختلف اشاره کرد[ ،]3کاربردهایي چون کارهای
عکاسي مانند بازسازی تصاویر قدیمي ،بازسازی تصاویر خراب شده در اثر نویز و بهبود ظاهر تصاویر
معمولي [ ،]2،1تصاویر پزشکي مانند تصاویر اشعه ایکس ،]1،5[CT-Scan ,MRI ،کارهای امنیتي مانند
تشخیص اثر انگشت ،تشخیص چهره و تشخیص امضاء[ ،]4،3کاربردهای نظامي مانند تشخیص و رهگیری
خودکار اهداف متحرک یا ثابت از هوا یا زمین [ ]2و کاربردهای صنعتي استفاده از رباتها و بینایي
ماشیني [.]1
عوامل مختلفي مانند نویز ،وضوح پایین ،روشنایي نامناسب ،رزولوشن پایین ،ماتشدگي 3وجود
دارند که بر کیفیت تصویر تاثیر نامطلوبي دارند .هدف بهسازی تصویر این است که تصاویری با کیفیت بهتر
ایجاد کند تا بتواند توسط انسان بهتر دیده و تحلیل شود .بهبود کیفیت تصاویر ممکن است در یک کاربرد
پردازش تصویر و یا بینایي ماشین ،یک مرحله پیشپردازش از سیستم باشد .بهعنوان نمونه با تغییر نور
صحنه از یک محیط به محیط دیگر و تغییرات روشنایي ،بسیاری از الگوریتمهای ردیابي اشیا 2با شکست
مواجه ميشوند .همچنین در سیستمهای تشخیص چهره ،1تغییر نور تصویر ممکن است مشکالتي را در
شناسایي صحیح شخص ایجاد کند[ .]32 ،33 ،38بنابراین ،با توجه به استفادههای بسیار از تصویر در
زمینههای کاربردی مختلف و بهخاطر عوامل خرابي مختلف در کاهش کیفیت تصویر ،بهسازی تصویر

Bluring
Object Tracking
Face Recognition
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کاربردی ضروری در عملیات پردازش تصویر است .عوامل مختلفي موجب کاهش کیفیت تصاویر ميشوند از
جمله این عوامل مي توان به تغییر شدت روشنایي ،حرکت دوربین ،تار شدن تصویر و نویز و  ...اشاره
کرد[ .]31به خاطر اهمیت کیفیت تصاویر در کاربردهای مختلف ،بهکارگیری علم پردازش تصویر در
زمینهی بهسازی تصاویر و استفاده از روشهای مختلف بهسازی تصاویر ضروری بهنظر ميرسد.
نیاز به یادآوری است که ذکر کنیم انواع خرابي بر روی کیفیت تصاویر اثر ميگذارند که نیاز است
تصویر را ترمیم کرده تا اثر این خرابيها از بین رود .برای این کار نیاز است تصویر را با روشها و تکنیک-
های بهسازی تصویر مناسب ،اصالح شوند تا تصویر اصلي بدون خرابي بدست بیاید .با توجه به اینکه
بسیاری از تکنیکهای مورد استفاده در زمینههای کاربردی مختلف و تصمیمات گرفتهشده بر اساس
تصاویر موجود ،به کیفیت و وضوح تصاویر وابسته است ،بنابراین انتخاب و بهکارگیری روش بهسازی
مناسب برای افزایش کیفیت تصاویر امری ضروری است.
در این پایاننامه پیشنهاد جدیدی برای چگونگي بهبود کیفیت تصویر ارائه شده است که در آن
نگرش جدیدی در مورد چگونگي اعما روشهای بهسازی بر روی تصاویر با خرابي متفاوت مطرح شده
است .عملیات بهسازی تصویر ممکن است بر اساس روشنایي ،وضوح و یا توزیع سطوح خاکستری انجام
شود .هنگام تهیه یک تصویر ویژگيهایي مانند شدت روشنایي صحنه 3و قابلیت بازتاب اجسام بر تصویری
که بدست ميآید ،تاثیر ميگذارند .بهطور کلي ،پیکسلهای یک تصویر به گونهای مقدار ميگیرند که
متناسب با شدت روشنایي نقطه مربوطه در صحنه و قابلیت انعکاسي آن نقطه از جسم ميباشند .اثر
هریک از این ویژگيها بر تصویر حاصل را ميتوان بهعنوان یک مولفه یا تصویر جداگانهای درنظر گرفت.
بعد از تجزیه تصویر به مولفه روشنایي و مولفه بازتابش به کمک فیلتر همومورفیک ،2ميتوان این مولفهها
را مورد بررسي قرار داد .بر این اساس خرابي یک تصویر ممکن است ناشي از هریک از مولفههای شدت
Illumination
Homomorphic Filtering
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روشنایي و یا قابلیت انعکاسي باشد .قابل ذکر است که منظور از شدت روشنایي در این پایاننامه ،شدت
روشنایي صحنه و نورپردازیهای صحنه است که با  illuminationمعرفي ميشود.
در این پایاننامه نشان داده ميشود که انواع مختلف خرابي تصویر ،روی مولفه شدت روشنایي و
مولفه بازتابش تصویر تاثیر متفاوتي ميگذارند .تاثیر خرابيها بر روی تصاویر بهگونهای است که ميتوان
گفت خرابي تصاویر ،ناشي از خرابي مولفهی متاثر از خرابي است .بررسيها نشان ميدهند که تاثیر خرابي
بر روی یک تصویر بسته به نوع خرابي روی یک مولفه نسبت به مولفهی دیگر بیشتر ميباشد .یعني خرابي
تصویر ،بر یک مولفه از تصویر بیشترین تاثیر را داشته و بر مولفهی دیگر ،تاثیر اندکي ميگذارد.
روشهای معمو به ازای هر نوع خرابي ،فرایند بهسازی و اصالح را روی تصویر اصلي انجام مي-
دهند و تصویر را بهبود ميدهند .در این پایاننامه پیشنهاد ميشود که بر اساس نوع خرابي تصویر،
بهسازی بر روی مولفهی اصلي متاثر از خرابي تصویر انجام گیرد .بررسيهای انجامشده نشان ميدهد که
بهسازی تاثیر اندک خرابي مولفهی دیگر غیر از مولفهی اصلي متاثر از خرابي ،نتایج مطلوبتری خواهد
داشت.

 2-3مروری بر کارهای گذشته
همانطور که بیان شد ،بهسازی کیفیت تصاویر در زمینههای کاربردی مختلف مانند تصاویر
پزشکي ،تصاویر ماهوارهای ،تصاویر صنعتي و تصاویر بیومتریکي بهخصوص تصاویر چهره نقش مهمي دارد.
در این قسمت برخي از مهمترین کاربردها و روشهای بهسازی تصاویر در سا های اخیر که با استفاده از
فیلتر همومورفیک و یا بهسازی مولفههای تصویر انجام شده است ،بیان ميشود.
یکي از زمینههای مهم و پرکاربرد بهسازی تصویر ،در شناسایي چهره افراد است .شناسایي
چهره(صورت) بهطور خودکار ،فرایندی پرکاربرد و مهمي است که بهطور گستردهای در زمینههایي مانند
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کنتر  ،تعامل انسان و کامپیوتر ،تجارت ،امنیت و نظارت استفاده ميشود .تحقیقات گستردهای در سا -
های اخیر بر تصاویر چهره انجام شده است ولي هنوز مشکالتي وجود دارد .تغییرات روشنایي یکي از
مشکالت کلیدی در شناسایي چهره است[ ]33 ،34 ،35 ،31و ظاهر صورت ميتواند به خاطر تغییرات
روشنایي تغییر کند .تغییرات بین تصاویر چهره مشابه بهخاطر شدت روشنایي تقریبا همیشه بیشتر از
تغییرات تصویر به خاطر تغییر در مشخصه صورت است .همانطور که در مرجع[ ]32بیان شده است،
ظاهر تصاویر صورت بهشدت تحت تاثیر شرایط روشنایي قرار ميگیرد که مانع از فرایند شناسایي خودکار
چهره ميشود .در این مرجع ،برای شناسایي چهره تحت شرایط نوری مختلف ،روش نرما سازی شدت
روشنایي برمبنای فیلتر همومورفیک پیشنهاد شده است .در اینکار ،تاثیر روشنایي بهطور موثر به وسیله
پیادهسازی اصالحشدهی فیلتر همومورفیک کاهش ميیابد که مولفه کلیدی فیلتر اختالف گوسین است و
کنتراست با استفاده از برابرسازی هیستوگرام بهبود ميیابد .نتایج بدست آمده نه تنها تاثیر روشنایي را
کاهش ميدهد ،بلکه لبهها و جزئیات را حفظ ميکند که اینکار تاثیر بیشتری در شناسایي صورت مي-
گذارد.
نتایج ،بهبود عملکرد قابل توجهي از روش پیشنهادی در سیستمهای شناسایي چهره را ،برای
تصاویر چهره با تغییرات روشنایي زیاد ،نشان ميدهند .در این روش پیشنهادی از فیلتر همومورفیک که
جزء کلیدی آن فیلتر تفاوت گوسین است ،استفاده شده است تا جزء شدت روشنایي را کاهش و جزء
قابلیت بازتاب را افزایش دهد .سپس ،بیشترین تاثیر روشنایي حذف ميشود و لبهها و جزئیات بهبود مي-
یابند.

شکل ( : )3-3فلوچارت روش پیشنهادی[]32
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روش نرما سازی روشنایي پیشنهادشده شامل دو مرحله است .ابتدا ،تصاویر چهره با استفاده از
فیلتر همومورفیک اصالحشده پردازش ميشوند تا تاثیر روشنایي را حذف شود .سپس برابرسازی
هیستوگرام برای بهبود کنتراست به کار ميرود .روشنایي تصاویر بدستآمده نرما ميشود .بالک دیاگرام
شمای پیشنهادی در شکل ( )3-3نشان داده شده است.
بعد از فیلتر همومورفیک ،تصاویر صورت بدستآمده و پردازششده با فیلتر همومورفیک ،به نحوی
تیره هستند و توزیع هیستوگرام غیریکنواخت و متمرکز در مناطق خاکستری پایین است .بنابراین ،یک
پردازش برابرسازی هیستوگرام بعد از فیلتر همومورفیک اضافه ميشود تا توزیع خاکستری یکنواخت
بدست آید و کنتراست بهبود یابد .برابر سازی هیستوگرام یکي از مفیدترین طرحهای بهبود کنتراست
است .وقتي هیستوگرام یک تصویر برابرسازی ميشود ،مقادیر پیکسل تصویر با مقادیر پیکسل توزیعشده
یکنواخت ،تا آنجا که ممکن است نگاشته ميشوند و کنتراست تصویر بهبود ميیابد .تصاویر پردازششدهی
فیلتر همومورفیک و برابرسازی هیستوگرام ،3واضحتر و دارای جزئیات بیشتری هستند و تغییرات بین
تصاویر با موضوع مشابه با توجه به شدت روشنایي به شدت کاهش ميیابد .بنابراین ،تصاویر پردازششده با
این روش برای تشخیص چهره به طور مستقیم ،مناسب هستند .عملکرد شناسایي چهره ،با اضافه کردن
برابرسازی هیستوگرام بعد از فرایند فیلتر همومورفیک ،به طور قابل توجهي بهبود ميیابد .اضافه کردن
برابرسازی هیستوگرام بعد از فرایند فیلتر همومورفیک ،مرحلهی موثر و الزم در روش پیشنهادی است .در
تصاویر چهره بدستآمده نه تنها تاثیر روشنایي کاهش یافته ،بلکه لبهها و جزئیاتي که برای کارهای
شناسایي چهره موثرند ،حفظ شده است.
وجود سایه در تصویر تاثیر زیادی در دقت اندازهگیری و قسمتبندی کردن تصویر دارد .در
مرجع[ ،]31از طریق تجزیه و تحلیل رابطه بین سایه و روشنایي تصویر ،الگوریتمي بر اساس فیلتر

HF + HQ 3
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همومورفیک برای حذف سایه طراحي شده است .روش مطرحشده در این کار برای تصاویر رنگي مناسب
است .بنابراین ،ابتدا تصویر از فرمت  RGBبه فرمت  HSVتبدیل ميشود و این تبدیل بر اساس رابطهی
بین تغییر مولفهی  Vو سایه است .سپس فیلتری طراحي ميشود که اساس فیلتر همومورفیک را برای
فیلتر کردن مولفه وابسته به سایه در تصویر استفاده ميکند .در انتها ،تصویری کامل با استفاده از روش
سنتز 3تصویر برای ترکیب مولفهی  Vاصالحشده در تصویر اصلي تشکیل ميشود .از مشخصات مهم فضای
رنگي  HSVاین است که مقدار روشنایي ميتواند از اطالعات رنگ جدا شود ،بنابراین تفاوت آشکار بین
مناطق سایه و مناطق غیر سایه ميتوان یافت .در طي فرایند حذف سایه به وسیله فیلتر همومورفیک،
انتخاب تابع فیلتر مناسب برای فیلتر همومورفیک مهم است.
عالوهبر فیلتر همومورفیک ،رتینکس نیز یکي از الگوریتمهای بهبود تصاویر است .پایهی رتینکس
تغییر ناپذیری رنگ و مد شدت روشنایي -قابلیت بازتابش است .رتینکس بهعنوان الگوریتم بهبود
کنتراست نیز اجرا ميشود و برای تصاویر رنگي مناسب است .ایده اصلي این تکنیک مقایسهی مقادیر
پیکسل بین پیکسلهای دیگر است .شدت روشنایي با رتینکس محدود و بطور تقریبي در صحنه یکنواخت
ميشود .رتینکس دید اشیاء تاریک ،روشنایي ،کنتراست و وضوح تصویر را بهبود ميدهد در حالي که
تفاوت بصری مناطق روشن را حفظ ميکند[ .]28اما صحنههای زیادی با نورهای روشن در تصاویر رنگي
وجود دارد .تصاویر بهبود یافته با رتینکس هاله2هایي دارد و جزئیات نیز ممکن است مات شود .عالوه
براین ،همه توابع بازسازی رنگ رتینکس به وسیله ریاضي و نروفیزیولوژی ثابت نشده است [ .]23بنابراین
فیلتر همومورفیک در مقایسه با رتینکس عملکرد بهتری دارد.
در مرجع[ ،]22برای بهبود کیفیت تصاویر دیجیتالي و ویدویي گرفته شده تحت شرایط نور غیر-
یکنواخت و ناکافي ،معماری دیجیتالي با عملکرد باال برای اجرای یک تکنیک غیر خطي بهبود تصویر،
Synthesis
Halos
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پیشنهاد شده است .در این مرجع که بهسازی تصویر قسمتي از معماری پیشنهادی است ،بهسازی تصویر
برمبنای مدلي است که به مد شدت روشنایي -قابلیت بازتابش نامگذاری شده است .این مرجع عملکرد
قوی الگوریتم مطرحشده را با فشردهسازی محدوده دینامیکي مناسب ،وضوح خوب ،بازگرداندن رنگ دقیق
و منسجم نشان ميدهد .الگوریتم شامل تعداد زیادی پیچیدگي محاسباتي است و بنابراین نیاز به پیاده-
سازی سختافزاری تخصصي برای کاربردهای زمان واقعي 3دارد .تکنیکهای طراحي موازی ،پایپالین2و
سیتولیک 1در طراحي الگوریتم سختافزار استفاده ميشوند تا توان عملیاتي باالیي بدست آید.
در الگوریتم بهسازی تصویر مطرحشده ،ابتدا شدت روشنایي تصویر به کمک فیلتر گوسین تخمین-
زده ميشود ،سپس قابلیت بازتابش تصویر بدست ميآید .بعد از آن ،فشردهسازی محدوده دینامیکي و
بهسازی کنتراست روی شدت روشنایي تصویر بهکار ميرود .در نهایت تصویر بهسازیشده به کمک قابلیت
بازتابش استخراجشده ،بدست ميآید .در اینکار برای تخمین شدت روشنایي از نتیجهی پایینگذر تصویر
از طریق فیلتر گوسین استفاده ميشود .بعد از تخمین شدت روشنایي ،قابلیت بازتابش با استفاده از تصویر
اصلي و رابطه  3-3بدست ميآید.
رابطه 3-3

)I(x,y) = L(x,y) . R(x, y

در این روش برای جداسازی دو مولفه از فیلتر گوسین و فرکانس پایین آن استفاده ميشود ،که در
نتیجه استفاده از این روش ،جدا از بهسازی تصویر ،قسمتهایي از تصویر و جزئیات آن مشخص نبوده و
شدت روشنایي تصویر آنچنان که باید یکنواخت نیست و در قسمتهای روشن تصویر ،جزئیات تصویر از
بین رفته و آشکار نمي باشد .در شکل ( )2-3نمونههایي از بهسازی تصویر به کمک این روش را مشاهده
ميکنید.

Real-time
Pipeline
Systolic
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(ب)

(الف)

(ج )

(د )

شکل ( : )2-3تصاویر بهسازیشده با روش مرجع[( ، ]22الف ،ج) تصویر اصلي( ،ب ،د) تصویر بهسازیشده

شرایط شدت روشنایي ضعیف که بهعنوان یکي از مسائل اصلي در سیستم تایید چهره دو بعدی،
شناخته شده است ،سبب تغییرات بزرگي در تصاویر چهره و تخریب عملکرد سیستم ميشود .کارهایي
برای رفع تغییرات شدت روشنایي در تایید و شناسایي چهره انجام شده است و یکي از نمونه کارهایي که
اخیرا در این زمینه انجام شده ،در مرجع [ ]28مطرح شده است .در این مرجع ،تکنیکي ثابت شدت
روشنایي تصویر چهره بر اساس ترکیب تحلیل و تجزیه موجک و الگوی باینری محلي ،طراحي شده است.
در واقع از مد شدت روشنایي -قابلیت بازتابي برای جداسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابي
با ماهیت چند وضوح بودن تحلیل موجک استفاده شده است .مولفه شدت روشنایي که در زیرباندهای
فرکانس پایین موجک ظاهر ميشود ،از همان ابتدا از وجودشان رهایي ميیابند .مولفه قابلیت بازتابش که
در زیرباندهای فرکانس باالی موجک ظاهر ميشوند به کمک هیستوگرام الگوهای باینری محلي بهبود
ميیابند .در نهایت دو تصویر از طریق موجک با یکدیگر ترکیب ميشوند .این تکنیک ،تکنیکي موثر است
ولي برای تصاویر چهره و بهسازی و برطرف کردن تغییرات شدت روشنایي مطرح شده است و برای تصاویر
غیرچهره و خرابيهای دیگر تصویر کاربرد ندارد.
1
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مرجع [ ]21نمونه کاری است که در بهسازی تصویر و برای برطرف کردن خرابي نویز نقطهای 3در
تصاویر سونوگرافي انجام شده است .در این مرجع از تبدیل موجک مجزای ام-باند 2و فیلتر وینر استفاده
شده است .با بهکار بردن تبدیل لگاریتمي ،نویز ضربشونده را به نویز جمعشونده تبدیل کرده و سپس هر
یک از دو تصویر جداشده را به کمک تبدیل موجک و فیلتر وینر بهسازی کرده و نویز آنها را برطرف مي-
کنند .در نهایت مجموع دو تصویر ،تصویر بدون نویز را تشکیل ميدهد .از مشکالت این کار ميتوان به
محدود بودن کار به خرابي نویز ضربشونده و تصاویر سونوگرافي اشاره کرد.
در مرجع [ ]21روشي برمبنای تکنیک انتقا شدت روشنایي برای تغییر روشنایي برجسته یک
تصویر صورت (تصویر صورت منبع) به تصویر صورت دیگر(تصویر صورت مرجع) پیشنهاد ميشود .روش
پیشنهادی بر اساس مد تصویر قابلیت انعکاس -شدت روشنایي است .در این روش ابتدا از جزء شدت
روشنایي تصویر صورت بر اساس ویولیت ،تخمیني بدست ميآید .سپس تخمین جزء روشنایي را بهبود
ميدهند .سرانجام تصویر صورت منبع با جایگزیني جزء شدت روشنایي تخمینزده شدهی تصویر مرجع،
دوباره روشن ميشود.
با توجه به اهمیت کیفیت تصاویر در کاربردهای مختلف و نقش بهسازی تصاویر در زمینههای
کاربردی مختلف ،بهکارگیری و استفاده از روشهای بهسازی مناسب که سبب افزایش کیفیت تصاویر مي-
شوند ،از جمله اهداف مهم و ضروری بسیاری از کارشناسان و محققان است .به همین دلیل ،روشهای
مختلفي برای بهسازی تصاویر و در زمینههای مختلف پیشنهاد ميشود .در این پایاننامه با روشي برای
بهسازی تصاویر با خرابيهایي از نوع شدت روشنایي نامناسب و غیریکنواخت موجود در تصاویر و خرابي
ماتشدن تصویر ،آشنا ميشوید .با توجه به نتایج بدستآمده با استفاده از روش پیشنهادی در این پایان-

Speckle
)M-band discrete wavelet transform (MDWT
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نامه و مقایسه آنها با روشهای موجود ،روش پیشنهادی یکي از روشهای موثر در بهسازی تصاویر مي-
باشد.
در ادامه کار و در فصل دوم به معرفي چند روش پرکاربرد در بهسازی تصویر ميپردازیم و چند
معیار مهم ارزیابي کیفیت تصاویر را معرفي ميکنیم .با توجه به اینکه یکي از اصليترین قسمتهای پایان-
نامه ،استفاده از دو مولفهی مهم شدت روشنایي و قابلیت بازتابي ميباشد ،در فصل سوم به معرفي این دو
مولفه ميپردازیم .در فصل چهارم با روش و الگوریتمي که برای جداسازی و بهسازی مولفههای تصویر به
کار رفته است ،آشنا ميشوید .فصل پنجم شامل ایده پیشنهادی و نتایج بدستآمده ميباشد که نشان-
دهنده عملکرد بهتر ایده پیشنهادی و بهسازی مولفهای تصویر است .در نهایت در فصل ششم به جمع-
بندی و ارائه پیشنهاداتي برای آینده ميپردازیم.
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 -2بهسازی تصویر
 3-2مقدمه
تصویر یکي از بهترین روشها برای کمک به انسان در درک حوادث و اتفاقات مختلف است .تصاویر
مختلف ،در شرایط مختلف محیطي و یا به خاطر ساختار دستگاههای تصویربرداری ،نمایشگرها و پرینترها
و اسکنرها دچار مشکالت و خرابيهایي در کیفیت تصویر ميشوند .بنابراین ،استفاده از روشهای بهسازی
تصویر برای افزایش کیفیت تصویر ضروری است .روش های مختلفي برای بهسازی تصویر وجود دارند ،که
این روشها در حالت کلي به دو دسته .3 :روشهای حوزه مکان .2 ،روشهای حوزه فرکانس تقسیم مي-
شوند.
در روشهای بهسازی تصویر در حوزه مکان ،مستقیماً با پیکسلهای تصویر سر و کار داریم و برای
بهبود کیفیت تصویر ،پیکسلهای تصویر را دستکاری ميکنیم .در روشهای بهبود کیفیت در حوزه
فرکانس ،ابتدا تصویر دیجیتا با یکى از تبدیالت فرکانس مانند تبدیل فوریه ،به حوزه فرکانس انتقا
ميدهیم .سپس تغییرات الزم براى بهبود کیفیت ،در این حوزه انجام ميشود .درنهایت با اعما تبدیل
معکوس فرکانس ،تصویرى با کیفیت بهتر در حوزه مکان بدست ميآوریم .بعد از بهسازی تصاویر ،باید از
عملکرد شیوه بهسازی تصویر در افزایش کیفیت و بهبود تصاویر ،اطمینان حاصل شود .بنابراین نیاز است
از معیارهایي برای ارزیابي کیفیت تصاویر استفاده شود .در این فصل عالوهبر اینکه با روشهای بهسازی
تصاویر در حوزه مکان و حوزه فرکانس آشنا ميشوید ،.چند معیار مهم ارزیابي کیفیت تصاویر نیز معرفي
ميشود.
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 2-2روشهای بهسازی تصویر در حوزه مکان
همانطور که بیان شد روشهای بهبود کیفیت در حوزه مکان ،روشهایي هستند که بهطور
مستقیم روی پیکسلهای تصویر کار ميکنند .این فرآیند به صورت رابطه  3-2بیان ميشود:
])g ( x, y)  T [ f ( x, y

رابطه :3-2

در این رابطه f ،تصویر اصلي g ،تصویر پردازششده و  Tعملگری روی  fاست که روی همسایگي
نقطه ) (x,yتعریف شده است .معموال همسایگي یک چهارگوش به مرکز ) (x,yاست و نسبت به تصویر
خیلي کوچکتر ميباشد.

الف) تصویر اولیه

(ب) تصویر خروجي

شکل  : 3-2تعیین مقدار پیکسل جدید توسط پیکسلهای همسایه.

شکل  ،3-2شامل انتقا مبدا همسایگي از پیکسلي به پیکسل دیگر و اجرای عملگر  Tروی
پیکسلهای موجود در همسایگي ،برای تولید خروجي در آن مکان است .بنابراین ،برای هر مکان خاص
) ،(x,yمقدار تصویر خروجي  gدر آن مختصات ،برابر نتیجه اجرای  Tروی همسایگي با مبدا ) (x,yدر f
است .معموال ،این پردازش از باال و چپ تصویر ورودی شروع ميشود و پیکسل به پیکسل در پیمایش
افقي پیش ميرود ،و هربار یک سطر اسکن ميشود .نوع عملیات انجام شده در همسایگي ،ماهیت پردازش
فیلتر کردن را انجام ميدهد .کوچکترین همسایگي ممکن ،به اندازه  3×3است ،که به آن پردازش نقطه-
ای ميگویند .در این صورت g ،فقط به مقدار  fدر یک نقطه ) (x,yبستگي دارد و  Tدر رابطه  3-2به
عنوان تابع تبدیل سطح خاکستری است که به شکل زیر محاسبه ميشود:
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) s  T (r

رابطه 2-2

 sو  rمتغیرهایي هستند که به ترتیب ،سطح خاکستری  gو  fرا در هر نقطه ) (x,yنشان ميدهند.

الف) تصویر اولیه

ب) تصویر خروجي

شکل  : 2-2اپراتور  Tبرای پنجره همسایگي به اندازه 3×3

در حالت کلي ميتوان روشهای بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان را به دو دسته پردازش نقطه-
ای و پردازش با ماسک(فیلتر کردن) دسته بندی کرد .پردازش نقطهای خود شامل چندین پردازش مي-
باشد ،مانند :تبدیل پایه در سطح خاکستری ،تبدیل خطي ،تبدیل لگاریتمي ،تبدیل قانون تواني ،تبدیل
قطعه به قطعه خطي ،3پردازش هیستوگرام و پردازش منطقي /ریاضي.
توجه کنید که مقادیر پیکسلها ،قبل و بعد از پردازش به ترتیب توسط  rو  sنمایش داده ميشوند
که رابطهی بین این مقادیر به صورت ) s=T(rاست .برای معرفي تبدیالت سطح خاکستری ،شکل  1-2را
در نظر بگیرید .این شکل ،سه نوع اصلي از توابعي را نشان ميدهد که محققان بسیاری برای بهبود کیفیت
تصویر از آنها استفاده ميکنند :خطي (تبدیل نگاتیو یا منفي و هماني) ،لگاریتمي (تبدیالت لگاریتمي و
معکوس آن) ،و قانون توان (تبدیالت ریشه  nام و توان  nام).

Piecewise linear
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(الف) تبدیالت لگاریتمي
این تبدیالت را ميتوان به صورت زیر بیان کرد:
) s  c log(1  r

رابطه 1-2

 cیک عدد ثابت است ،و فرض ميشود  r>=0است .شکل منحني لگاریتمي در شکل  1-2نشان
مي دهد که این تبدیل ،بازه نازکي از مقادیر پایین سطوح خاکستری در تصویر ورودی را به بازه وسیعتری
از سطوح خروجي تبدیل مينماید .عکس آن درباره مقادیر باالتر سطح ورودی ،نیز صدق ميکند .این
تبدیل ،برای توزیع مقادیر پیکسلهای تاریک در یک تصویر و فشردهسازی مقادیر سطح باالتر استفاده
ميشود.

سطح خاکستری تصویر خروجي
سطح خاکستری تصویر ورودی
شکل  :1-2نمایش چند تبدیل پایه برای بهبود کیفیت تصویر[]3

هر منحني که شکل کلي آن مثل تابع لگاریتمي شکل  1-2باشد ،این گستردهسازی و فشردهسازی
سطوح خاکستری را در یک تصویر انجام ميدهد ،اما تبدیالت توان که در بخش بعدی صحبت ميشود،
برای این منظور مناسبترند .ویژگي مهم تابع لگاریتم این است که بازهی پویای تصاویر با تغییرات زیاد را
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در مقادیر پیکسل فشرده ميکند .این تابع ،یک محدوده سطح خاکستری کوچک را به محدوده بزرگتری
نگاشت ميدهد .نمونهای از اثر تبدیالت لگاریتمي را در شکل  1-2مشاهده ميکنید .همانطور که در
شکل -1-2ب مشخص است ،مقادیر تیره در تصویر ورودی به بازه وسیعتری از سطوح خاکستری تبدیل
شده است.

ب) تبدیل لگاریتمي

الف) تصویر اولیه

شکل  :1-2نمونه ای از اثر تبدیالت لگاریتمي[]3

(ب) تبدیالت قانون توان (گاما)
تبدیل قانون توان به شکل زیر بیان ميشود:
s  cr 

رابطه :1-2

 cو  γثابتهای مثبتاند .ترسیمات  sبرحسب  rبرای مقادیر مختلف  γبهازای  c=3در
 نشان داده شده است .همان طور که مشخص است ،برای ،γ >3تصویر روشنتر و برای ،γ <3تصویر تیرهتر ميشود و  ،γ =3تبدیل یکاني است که تغییری در کیفیت تصویر ایجاد نميکند.
همانطور که قبال بیان شد ،بسیاری از دستگاههایي که برای گرفتن تصویر ،چاپ یا نمایش به کار
ميروند ،به علت وجود محدودیتهای فني براساس قانون توان پاسخ ميدهند .توان در معادله قانون توان،
گاما نامیده ميشود( ،به همین دلیل در رابطه  1-2از  γاستفاده شد) .بهعبارت دیگر ،خروجي حاصل از
این دستگاهها ،معاد تصویر ورودی به نمای مقدار گاما ميباشد.
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سطح خاکستری تصویر خروجي

سطح خاکستری تصویر ورودی
شکل  :5-2نمودار معادله  s  r به ازای مقادیر مختلف گاما[]3

"اصالح گاما" ،فرآیندی است که برای تصحیح پدیدهی پاسخ قانون توان ،انجام ميگیرد .یعني اگر
مقدار گامای اعما شده به تصویر در معادلهی قانون توان مشخص باشد ،با اعما معکوس این مقدار گاما
به تک تک پیکسلهای تصویر ،مطابق رابطه  ،5-2تصویر اولیه حاصل ميشود.
1



رابطه :5-2

rs

اگر اصالح گاما بر روی تصویر انجام نشود تصویر ،متفاوت با حالت واقعي دیده ميشود[ .]3بهعنوان
مثا  ،المپ اشعه کاتدی ( )CRTبه قانون توان پاسخ ميدهد ،بهطوری که توان تقریبا از  3/2به  2/5تغییر
ميکند .با مراجعه به منحني مربوط به  γ=2/5در شکل  5-2مشاهده ميکنیم که این سیستمهای نمایش،
تمایل به تولید تصاویری دارند که تیرهتر از حد مورد نظر هستند .این اثر در شکل  4-2نشان داده شده
است .تصویر شکل -4-2الف تصویر ورودی است که به مانیتور ميدهیم ،همانطور که اشاره شد مانیتورها
قانون تواني را بر روی تصاویر اعما ميکنند .از اینرو ،خروجي مانیتور نسبت به ورودی تیرهتر است،
شکل -4-2ب .اصالح گاما در این مورد کار ساده است .در واقع کاری که باید انجام داد این است که
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تصویر ورودی را با اجرای تبدیل گاما ،قبل از ارسا آن به مانیتور ،پردازش کرد .نتیجه را در شکل -4-2ج
مشاهده ميکنید .هنگام ورود به همان مانیتور ،این ورودی اصالح شده با گاما ،خروجيای تولید ميکند
که خیلي شبیه تصویر اصلي است شکل -4-2د .این تحلیل ميتواند به دستگاههای تصویربرداری دیگری
مثل اسکنر و چاپگرها نیز اعما شود[.]3

(الف)

(ب)

(ج )

(د )

شکل  :4-2اصالح گاما قبل از نمایش تصویر[]3

(ج) پردازش هیستوگرام
هیستوگرام یک تصویر دیجیتا با سطوح خاکستری در بازهی ] ،[0,L-1یک تابع گسسته h(rk)=nk

است که  rkبرابر با  kامین مقدار سطح خاکستری ،و  ،nkتعداد پیکسلهای با سطح خاکستری  rkدر تصویر
ميباشد .اگر  Mو  ،Nسطر و ستون ابعاد تصویر باشند ،معموال هیستوگرام با تقسیم هر یک از مولفههای
آن ،به تعداد کل پیکسلهای موجود در تصویر(که با ضرب  MNنمایش داده ميشود) نرما سازی مي-
گردد .بنابراین ،هیستوگرام نرما شده بهصورت  ،p(rk)=nk/MNبرای  k=0,1,2,...,L-1مشخص ميگردد
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که ) P (rkتقریبي از احتما وقوع سطح خاکستری  rkدر تصویر است .مجموع تمام مولفههای هیستوگرام
نرما شده برابر با یک است.
برای ارتقای کیفیت تصویر ميتوانیم هیستوگرام را دستکاری کنیم .شکل  3-2را درنظر بگیرید ،در
تصویر تیره ،مشاهده ميشود که مولفههای هیستوگرام ،در سمت چپ (تاریک) سطح خاکستری ،متمرکز
هستند .بهطور مشابه ،مولفههای هیستوگرام تصویر روشن ،به سمت باالی سطح خاکستری اریب شدهاند.
تصویری با وضوح پایین ،دارای هیستوگرام باریکي است که متمایل به وسط سطوح خاکستری است.
همچنین مولفههای هیستوگرام در تصویری با وضوح باال ،بازهی وسیعي از مقیاس سطح خاکستری را مي-
پوشاند ،و توزیع پیکسلها خیلي از یکنواختي دور نیستند ،بهطوری که چندین خط عمودی از بقیه بلندتر
هستند .بهطور شهودی ميتوان نتیجه گرفت ،تصویری که پیکسلهای آن ،کل بازهی سطوح خاکستری
ممکن را اشغا ميکنند و بهطور یکنواخت توزیع شدهاند ،نمایي با وضوح باال دارند .نتیجهی آن ،تصویری
است که جزئیات سطح خاکستری زیادی را نشان ميدهد و دارای بازهی پویای زیاد است.
برابرسازی هیستوگرام تکنیک سادهای برای بهبود ظاهر تصویر است .فرض کنید تصویری داریم که
عمدتا تاریک است .آنگاه هیستوگرام آن به پایینترین سطوح خاکستری متمایل است و جزئیات کل
تصویر در تاریکترین قسمتهای هیستوگرام فشرده ميشود .بنابراین اگر بتوانیم طو سطوح خاکستری
را در انتهای تاریکي امتداد دهیم ،هیستوگرام توزیعشدهی یکنواختتری تولید ميشود که در نتیجه
تصویر واضحتر خواهد بود [.]25
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شکل  :3-2چهار نوع تصویر اصلي بههمراه هیستوگرام آنها :تیره ،روشن ،وضوح پایین ،وضوح باال و هیستوگرام
متناظر آنها

نمونهای از تاثیر برابرسازی هیستوگرام بر تصویر را در شکل  2-2ميبینید.
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الف

ب

ج

د

شکل  :2-2نمونهای از تاثیر برابرسازی هیستوگرام ،الف) تصویر اصلي با کنتراست پایین ،ب) تصویر بهسازی شده با
برابرسازی هیستوگرام ،ج) هیستوگرام تصویر اصلي ،د) هیستوگرام تصویر بهسازیشده

همانطور که گفته شد ،احتما وقوع سطح خاکستری  rkدر تصویر بهصورت زیر برآورد ميشود که
 MNتعداد کل پیکسلها در تصویر nk ،تعداد پیکسلهایي با سطح خاکستری  rkو  Lتعداد سطوح
خاکستری ممکن در تصویر است.
k  0,1,2,..., L  1

رابطه 4-2

nk
MN

p r (rk ) 

شکل گسسته این تبدیل در رابطه  ،3-2نشان داده شده است:
رابطه 3-2

k  0,1,2,..., L  1

( L  1) k
nj
MN j 0

k

s k  T (rk )  ( L  1) p r (r j ) 
j 0

در این تبدیل ،تصویر خروجي ،با نگاشت هر پیکسل در تصویر ورودی با سطح خاکستری  ،rkبه
پیکسل متناظر با سطح  skدر تصویر خروجي ،بدست ميآید .تبدیل ) T(rkدر این معادله ،تبدیل تعدیل
یا برابرسازی هیستوگرام نامیده ميشود.
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بهعبارت دیگر ،برابرسازی هیستوگرام ،بهطور خودکار یک تابع تبدیل را تعیین ميکند که سعي
دارد یک تصویر خروجي با هیستوگرام یکنواخت تولید نماید این روش برای استفاده از روشهای خودکار
برای بهبود تصویر ،خوب است ،زیرا نتایج این تکنیک قابل پیشبینياند و پیادهسازی آن ساده است .البته
کاربردهایي وجود دارند که در آنها ،تالش برای ارتقای تصویر با تبدیل برابرسازی هیستوگرام  ،بهترین
روش نیست.

(الف)

(ب)

شکل  :1-2هیستوگرام تصویر ماه مارس ،الف)تصویر ماه مارس که توسط ابزارهای ناسا گرفته شد ،ب)هیستوگرام
تصویر (الف)[]3

شکل -1-2الف تصویری از ماه مارس که توسط ابزار ویژه ناسا گرفته شد ،و شکل -1-2ب
هیستوگرام آنرا نشان ميدهد .این تصویر توسط ناحیههای تاریک بزرگ پوشیده شده است و منجر به
هیستوگرامي ميشود که توسط تجمع پیکسلها در انتهای تاریک مقیاس خاکستری مشخص گردید .در
نگاه او  ،فرد ممکن است نتیجه بگیرد که برابرسازی هیستوگرام ،روش خوبي برای ارتقای این تصویر
ميباشد ،بهطوری که جزئیات نواحي تاریک بیشتر قابل رویت شوند.
شکل  -38-2الف ،تابع تبدیل برابرسازی هیستوگرام بدستآمده از هیستوگرام شکل -1-2ب را
نشان ميدهد .مرتبطترین ویژگي این تابع تبدیل ،چگونگي ارتقای آن از سطح خاکستری صفر به سطحي
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نزدیک  318است .این اتفاق ناشي از متمرکزشدن وسیع پیکسلها در هیستوگرام ورودی است که
سطوحي نزدیک به صفر دارند .وقتي این تبدیل به سطوح تصویر ورودی اعما شد تا نتیجهی هیستوگرام
برابرسازیشده بدست آید ،نتیجهی آن ،نگاشت فاصله خیلي باریکي از پیکسلهای تاریک به انتهای باالی
مقیاس خاکستری تصویر خروجي است .چون پیکسلهای زیادی در تصویر ورودی دارای سطوحي در این
فاصلهاند ،نتیجه آن تصویری با نمای روشن ميشود که در شکل -38-2ب مشاهده ميکنید .یک روش
معقو  ،اصالح هیستوگرام آن تصویر است بهطوری که فاقد این ویژگي باشد.

شکل  :38-2تابع تبدیل برابرسازی هیستوگرام با توجه به شکل ( ،1 -2الف) تابع تبدیل برای برابرسازی
هیستوگرام( ،ب) تصویر هیستوگرام برابرسازی شده( ،ج) هیستوگرام تصویر(ب)

هدف از تطبیق هیستوگرام ،این است که با استفاده از یک هیستوگرام دلخواه ،تصویر مورد نظر را
بهبود دهیم .برای این کار مراحل زیر را انجام ميدهیم[:]3
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هیستوگرام ) pr(rتصویر مورد نظر را محاسبه کنید ،و از آن برای یافتن تبدیل برابرسازی
هیستوگرام مطابق رابطه  3-2استفاده نمایید .مقادیر حاصل ،یعني  skرا به بازه صحیح ] [0.. L-1گرد
کنید.
تمام مقادیر تابع تبدیل  Gرا با استفاده از معادله ( )2-2برای  q=0,1,2,...,L-1محاسبه کنید ،که
) pz(ziمقادیر هیستوگرام مشخص شده است .مقادیر  Gرا به مقادیر صحیح در بازه ] [0,L-1گرد کنید.
مقادیر  Gرا در جدو ذخیره نمایید.
q

رابطه 2-2

) G ( z q )  ( L  1) p z ( z i
i 0

برای هر مقدار  skو  k=0,1,2,...,L-1با استفاده از مقادیر ذخیره شدهی  Gاز مرحله  ،2مقدار
متناظر  zqرا پیدا کنید ،بهطوری که ) (zqنزدیکترین مقدار به  skباشد ،و این نگاشتها از  sبه  zرا ذخیره
نمایید .وقتي بیش از یک مقدار  ،zqمقدار  skمورد نظر را برآورده ميکند ،کوچکترین مقدار را براساس
قرارداد بدست آورید.
تصویر هیستوگرام مشخص شده را ایجاد کنید .برای این کار ،ابتدا تصویر ورودی را با هیستوگرام
برابرسازی شده ،تبدیل نمایید و سپس با استفاده از نگاشت پیدا شده در مرحله  ،1هر مقدار پیکسل
برابرسازی شده ،یعني  skمربوط به این تصویر را به مقدار متناظر ،یعني  zqدر تصویر هیستوگرام مشخص
شده نگاشت کنید .ميتوان با ترکیب دو تابع تبدیل  Tو  ،G-1از مرحله میاني صرفنظر کرد .البته  Gباید
دقیقا یکنواخت باشد ،البته هیچکدام از مقادیر ) pz(ziمربوط به هیستوگرام مشخص شده ،نميتوانند صفر
باشند (براساس رابطه .)2-2
همانطور که بیان شد ،مشکل تابع تبدیل در شکل -38-2الف ،ناشي از تمرکز وسیع پیکسلها در
تصویر اصلي با سطوح نزدیک به صفر است .یک روش معقو  ،اصالح هیستوگرام آن تصویر است بهطوری
که فاقد این ویژگي باشد .شکل -33-2الف یک تابع مشخص شدهی دستي را نشان ميدهد که شکل کلي
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هیستوگرام اصلي را حفظ ميکند ،اما انتقا  ،سطوح هموارتری را در منطقه تاریک مقیاس خاکستری
دارد .نمونهبرداری این تابع در  254مقدار گسستهی یکسان ،هیستوگرام مشخص شدهی مطلوب را ایجاد
ميکند .تابع تبدیل ) G(zکه با استفاده از رابطه  2-2از این هیستوگرام بدست ميآید ،با برچسب تبدیل
( )3در شکل -33-2ب ،مشخص شده است .تصویر ارتقا یافته درشکل -33-2ج ،با اجرای تبدیل ( )2به
پیکسلهای تصویر هیستوگرام برابرسازیشده در شکل -38-2ب بدست ميآید .با مقایسه این دو تصویر،
بهبود تصویر هیستوگرام مشخص شده ،نسبت به نتیجه بدست آمده توسط برابرسازی هیستوگرام،
مشخص ميشود.
مشخصات هیستوگرام ،یک فرآیند آزمایش و خطا است و به طور کلي ،قوانیني برای مشخص کردن
هیستوگرامها وجود ندارد.

شکل  :33-2نمایش هیستوگرام به همراه یک تابع مشخص شدهی دستي( ،الف) هیستوگرام مشخص شده( ،ب)
تبدیالت( ،ج) تصویر ارتقا یافته با استفاده از نگاشتهایي از منحني (( ،)2د) هیستوگرام تصویر (ج)
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روشهای برابرسازی هیستوگرام و تطبیق هیستوگرام ،روشهای کلي برای بهسازی هستند .به این
معنا که پیکسلها به وسیله تابع تبدیل برمبنای مفهوم سطح خاکستری کل تصویر ،تغییر یافتند .اگرچه
این روشهای کلي برای بهبود کلي مناسب است ،مواردی وجود دارد که نیاز است جزئیات در مناطق
کوچک در تصویر بهبود یابند .تعداد پیکسلها در این مناطق ممکن است تاثیر ناچیزی روی محاسبات
تبدیالت کلي بگذارد که لزوما بهبود محلي مورد نظر را ضمانت نميکند .راه حل آن استفاده از تابع تبدیل
برمبنای توزیع سطح خاکستری یا ویژگيهای دیگر در همسایگي هر پیکسل از تصویر است.
این روش که بهسازی محلي 3نام دارد به این صورت است که همسایگي مربع یا مستطیل شکلي
تعریف ميشود و مرکز این مناطق ،پیکسل به پیکسل حرکت داده ميشوند .در هر موقعیت ،هیستوگرام
نقاط در همسایگي محاسبه ميشود و همچنین برابرسازی هیستوگرام یا تابع تبدیل مشخصه هیستوگرام
بدست ميآید .در نهایت این تابع برای نگاشت سطح خاکستری پیکسل مرکزی در همسایگي استفاده مي-
شود .مرکز منطقه همسایگي به موقعیت پیکسل مجاور منتقل و این فرایند تکرار ميشود.

(ج )

(ب)

(الف)

شکل  :32-2روش بهسازی محلي( ،الف)تصویر اصلي(،ب) نتیجه برابرسازی هیستوگرام کلي(،ج) نتیجه برابرسازی
هیستوگرام محلي با استفاده از همسایگي  3*3در هر پیکسل[]3

Local enhancement
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عملیات پردازش منطقي /ریاضي تصاویر روی پایهی پیکسل به پیکسل بین دو یا چند تصویر اجرا
ميشود ( به جز عملگر منطقي  NOTکه روی یک تصویر اجرا ميشود) .هر عملگر منطقي از سه عملگر
 OR ، NOTو  ANDميتواند بدست آید .در شکل زیر عملگر ماسک تصاویر  ANDو  ORرا روی تصویر
اصلي به کار رفته است.

شکل  :31-2عملیات پردازش منطقي /ریاضي تصاویر  ،ردیف باال از سمت چپ به راست :تصویر اصلي ،ماسک تصویر
 ، ANDنتیجهی عملگر  ANDروی تصویر؛ ردیف باال از سمت راست به چپ :تصویر اصلي ،ماسک تصویر  ، ORنتیجهی
عملگر  ORروی تصویر []3

 1-2روشهای بهسازی تصویر در حوزه فرکانس
3-1-2

تبدیل فوریه ()Fourier Transform

تبدیل فوریه یکي از بحثهای مهم در پردازش تصویر است .این تبدیل اجازهی اجرای کارهایي که
با روشهای دیگر ممکن نیست و یا اجرای سریعتر کارهای دیگر را ميدهد .تبدیل فوریه جایگزین
قدرتمندی برای فیلترهای خطي دامنه مکان است و برای فیلترهای بزرگ موثرتر از فیلترهای مکاني است.
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تبدیل فوریه برای تجزیه یک تصویر به اجزای سینوسي و کسینوسي استفاده ميشود .ميدانیم
توابع دورهای ممکن است به صورت جمع مقادیر و فرکانس مختلف سینوس و کسینوس نوشته شوند.
همانطور که در شکل  31-2مشاهده ميکنید ،یک تابع ميتواند از جمع چند تابع بدست آید[.]3
خروجي تبدیل ،تصویر در فوریه یا دامنه فرکانس را بیان ميکند در حالي که تصویر ورودی معاد دامنه
مکان است .در تصاویر دامنهی فرکانس ،هر نقطه نشاندهنده یک فرکانس خاص موجود در تصویر دامنه
مکان است .تبدیل فوریه به ما اجازه ميدهد موجهای سینوسي خاص که یک تابع یا دنباله را تشکیل مي-
دهد ،بدستآوریم .تبدیل فوریه در گسترهی وسیعي از کاربردها مانند تجزیه و تحلیل تصویر ،فیلتر کردن
تصویر ،بازسازی تصویر و فشردهسازی تصویر استفاده ميشود.

شکل  :31-2نمایش نمونهای از توابع دورهای ،تشکیل تابع سمت راست به کمک چهار تابع سمت چپ[]3

همانطور که ميدانید تبدیل فوریه یک بعدی و معکوس آن بهصورت زیر تعریف ميشود :
رابطه 1-2

رابطه 38-2

dx

 j 2 ux



 f (x )e

F (u ) 



du

j 2 ux



 F (u )e
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تبدیل فوریه دو بعدی مشابه با تبدیل فوریه یک بعدی است .در دو بعد ،تبدیل فوریه یک ماتریس
را بهعنوان ورودی گرفته و ماتریس دیگری را در صورت برابر بودن سایزها ،بهعنوان خروجي برميگرداند.
اگر مقادیر ماتریس اصلي f(x,y) ،باشد ،مقادیر ماتریس خروجي F(u,v) ،است .ماتریس  Fرا تبدیل فوریه-
ی  fمينامیم و به صورت ) F= Ƒ(fمينویسیم .سپس ماتریس اصلي  ، fتبدیل فوریه معکوس  Fاست و به
صورت ) f = Ƒ-1(Fنشان ميدهیم.
همانطور که ميدانید تبدیل فوریه دو بعدی و معکوس آن بهصورت زیر تعریف ميشود:
)  j 2 (ux vy

رابطه 33-2

dxdy

 

  f (x , y )e

F (u ,v ) 

 

) j 2 (ux vy

رابطه 32-2

dudv

 

  F (u ,v )e

f (x , y ) 

 

) F(u,vميتواند به صورت زیر نوشته شود :
رابطه 31-2

) or F (u ,v ) | F (u ,v ) | e  j  (u ,v

) F (u ,v )  R (u ,v )  jI (u ,v

بهطوری که :
 I (u ,v ) 

 R (u ,v ) 

 (u ,v )  tan 1 

رابطه 31-2

| F (u ,v ) | R (u ,v )2  I (u ,v ) 2

شکل  35-2تبدیل فوریهی حاصل از تصویر اصلي را نشان ميدهد:

(الف)

(ب)

شکل  :35-2طیف تبدیل فوریه ،الف)تصویر اصلي ،ب) طیف فوریه تصویر اصلي[]3
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فقط دنبالههای گسسته و تصاویر نگرانکننده هستند .تبدیل فوریه گسسته 3را بهصورت مخفف
 DFTمينامیم و  DFTساده شدهی تبدیل فوریه است .بنابراین همهی شکلهای فرکانسي یک تصویر را
شامل نميشود اما فقط مجموعهای از نمونهها که به اندازه کافي بزرگ باشد ،بهطور کامل تصویر دامنه
مکاني را توصیف ميکند .تعداد فرکانسهای متناظر با تعداد پیکسلها در تصویر دامنه مکان ،دارای سایز
مشابهي هستند.
دنبالهی  fبا طو  Nرا در نظر بگیرید DFT ،آن دنبالهی  Fخواهد بود به طوری که :
رابطه 35-2

xu 
fx
N 



N 1

 exp 2 i
x 0

1
N

Fu 

f= [f0, f1, ..., fN-1], F= [F0, F1, ..., FN-1],

رابطه معکوس  DFTبه صورت زیر است :
رابطه 34-2

N 1
xu 

x u   exp  2 i
Fu
N 

x 0

برای یک تصویر با سایز پیکسلهای  DFT ،M*Nدو بعدی و معکوس آن به صورت زیر است که ،u
فرکانس در جهت  xو  ،vفرکانس در جهت  yاست :
)  j 2 (ux / M vy / N

رابطه 33-2

, u= 0,..., M-1 , v= 0,..., N-1

رابطه 32-2

, x= 0,..., M-1 , y= 0,..., N-1

M 1 N 1

  f (x , y )e
x 0 y 0

) j 2 (ux / M vy / N

M 1 N 1

  F (u ,v )e

1
MN

F (u ,v ) 

f (x , y ) 

u 0 v 0

که ) f(a,bتصویر دامنه مکان و در اصطالح خاص تابع پایه متناظر با هر نقطه ) F(u,vدر فضای
فوریه است این معادله ميتواند به این صورت نیز تفسیر شود :مقدار هر نقطه از ) F(u,vبه وسیلهی ضرب
تصویر مکاني با استفاده از تابع پایه متناظر و جمع کردن نتیجه ،بدست ميآید .تابع پایه ،موجهای
Discrete Fourier transform
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سینوسي و کسینوسي با فرکانسهای افزایشي است یعني ) F(0,0جزء  DCتصویر که متناظر با روشنایي
میانگین و ) F(N-1, N-1بیشترین فرکانس را نشان ميدهد.
مرتبهی پیچیدگي  N2 ،DFTاست و این مرتبه به  N log2Nتبدیل ميشود اگر ما از تبدیل فوریهی
سریع برای محاسبه DFTهای یک بعدی استفاده کنیم .این کار بهبود قابل توجهي به خصوص برای
تصاویر بزرگ ،است .شکلهای مختلفي از  FFTوجود دارد که بیشتر آنها محدود به سایز تصویر ورودی
است که ممکن است تبدیل شده باشند.
تبدیل فوریه یک عدد مختلط مقداردهي شده با تصویر خروجي که ميتواند با دو تصویر نمایش
داده شود (قسمتهای حقیقي و موهومي یا مقدار و فاز) ،تولید ميکند .در پردازش تصویر ،اغلب فقط
مقدار تبدیل فوریه نمایش داده ميشود که شامل بیشترین اطالعات ساختار هندسي تصویر دامنه مکان
است .اگر بخواهیم تصویر فوریه را به دامنه مکاني درست بعد از پردازش در دامنه فرکانس ،مجددا تبدیل
کنیم ،باید از حفظ مقدار و فاز تصویر فوریه مطمئن باشیم .تصاویر دامنه فوریه رنج بزرگتری از تصاویر
حوزه مکان دارند ،بنابراین مقادیر آن در مقادیر اعشار محاسبه و ذخیره ميشوند[.]1
بهسازی تصاویر در حوزه فرکانس ساده و آشکار است .بهطور خالصه مراحل آن به شرح زیر است :
 -3به سادگي تبدیل فوریهی تصویر مورد نظر برای بهسازی را محاسبه ميکنیم،
 -2نتیجه را با یک فیلتر ضرب ميکنیم (مانند ضرب در دامنه مکان).
 -1معکوس تبدیل را برای تولید تصویر بهسازی شده ،بدست ميآوریم.
ایدهی ماتشدن یک تصویر با کاهش اجزای فرکانس باالی آن یا تیزتر شدن یک تصویر با افزایش
مقدار از اجزای فرکانس باالی آن ،بهسادگي قابل درک است .هرچند ،بهطور محاسباتي ،اجرای این
عملگرها بهعنوان کانولوشن(ضرب شونده) توسط فیلترهای فضایي کوچک در حوزه فضایي ،موثرتر است.
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درک مفاهیم حوزه فرکانس ،مهم است و منجر به تکنیکهای بهسازی ميشود که ممکن است با توجه به
محدودیت حوزه مکان تصور نشود[.]1
بنابراین ،اجزای فرکانس ميتوانند در محدوده باال یا پایین بیان شوند .معموال اجزای محدودهی
فرکانس پایین ،شکلها و ساختار ماتشده در تصویر را نشان ميدهند درحالي که اطالعات فرکانس باال
متعلق به جزئیات تیزتر ،لبهها و نویز است .یک فیلتر پایینگذر با توجه به اجزای فرکانس باال ،ممکن است
تصاویری صافتر و بدون نویز ایجاد کند .یک فیلتر باالگذر با توجه به فرکانس پایین لبهها و جزئیات تیز
را برای بهسازی تصویر و تیزی موثرتر ،استخراج ميکند[.]3

2-1-2

فیلتر کردن در حوزه فرکانس

اساس فیلترهای خطي در هر دو حوزه فرکانس و مکان ،تئوری ضرب است که به صورت زیر نوشته
ميشود :
رابطه 31-2

)f(x,y) * h(x,y)↔ H(u,v). F(u,v

و برعکس:
رابطه 28-2

f(x,y). h(x,y) ↔ (H(u,v)* G(u,v))/ 2π

نشانه "*" کانولوشن 3دو تابع را نشان ميدهد و رابطه زیر یک جفت تبدیل فوریه را نشان مي-
دهد.
رابطه 23-2

) g (x , y )  f (x , y )* h (x , y )  F (u ,v )  H (u ,v )  G (u ,v

در حوزه مکان ،کانولوشن به صورت زیر است که ) f(x,yتصویر ورودی g(x,y) ،فیلتر و )h(x,y

پاسخ ضربه است.
Convolution
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رابطه 22-2

M 1 M 1

)   h (x ', y ')f (x  x ', y  y ')  f (x , y )* h (x , y

g (x , y ) 

x ' 0 y ' 0

فیلترکردن در حوزه مکان شامل ضرب یک تصویر) f(x,yبا ماسک فیلتر ) h(x,yاست .مطابق با
قانون ضرب ،در دامنه فرکانس ميتوانیم با ضرب ) F(u,vدر ) H(u,vهمان نتایج را بدست آوریم .با اشاره
به اینکه ) H(u,vتابع انتقا فیلتر است .اساسا ،ایدهی فیلتر حوزه فرکانس برای انتخاب تابع انتقا ،
فیلتری است که ) F(u,vرا در روش مشخص شده تغییر ميدهد .مطابق با قانون ضرب ،مانند بدست
آوردن تصاویر فیلتر شدهی متناظر در حوزه مکان ،تبدیل فوریه معکوس از ضرب ) H(u,v)F(u,vبدست
ميآید .یعني فیلتر در حوزه فرکانس با ) ،H(u,vبرابر با فیلتر در حوزه مکان با ) f(x,yاست.
ضرب در حوزه فرکانس
پیچیدگي در حوزه زمان

) G (u ,v )  F (u ,v )  H (u ,v

) g ( x , y )  h (x , y )  f (x , y

شکل  34-2مد خراب شدن یک تصویر و روابط آن را در حوزه فضایي و فرکانس نشان ميدهد.
با اضافه شدن نویز و تابع خرابي که نتیجه حرکت دوربین یا جسم در صحنه است ،یک تصویر خراب مي-
شود.

شکل  :34-2نمایش چگونه خراب شدن یک تصویر

در حوزه فضایي ،تصویر خرابشده را ميتوان بهصورت زیر بیان کرد :
رابطه 21-2

)g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + η(x, y

11
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که ) h(x,yبیان فضایي تابع خرابي و نشانه * ،پیچیدگي را نشان ميدهد .در حوزه فرکانس ميتوان
این رابطه را به شکل زیر بیان کرد :
رابطه 21-2

)G(u, v) = H(u,v).F(u,v) + N(u,v

که ) F(u,vتبدیل فوریه ) H(u,v) ،f(x, yتبدیل فوریه ) h(x,yو ) N(u,vتبدیل فوریه )η(x, y
است .در واقع در این رابطه g(x,y) ،تصویر مشاهده شدهای است که از صحنه بدست آمده استh(x,y) ،

تابع خرابي یا تابع انتشار نقاط f(x,y) ،3تصویر اصلي بدون خرابي و نویز و ) ɳ(x,yنویزی است که به
تصویر وارد شده است.
باتوجه به بهسازی تصویر در حوزه فرکانس ،ميتوان فرایند فیلتر کردن را بهصورت خالصه در
مراحل زیر بیان کرد:
 -3ضرب تصویر ورودی در (-1)x+y

 -2محاسبهی ) F(u,vکه  DFTتصویر بدست آمده از  3است.
 -1ضرب ) F(u,vبا یک تابع فیلتر )H(u,v

 -1محاسبهی معکوس  DFTاز نتیجهی 1
 -5بدست آوردن قسمتهای حقیقي نتیجه در 1
 -4ضرب نتایج  5در (-1)x+y

بنابراین مفهوم فیلترکردن در حوزه فرکانس آسانتر است و بهسازی تصویر ) f(x,yدر دامنه
فرکانس ،برمبنای  DFTآن F(u,v) ،است .ميتوان مستقیما تابع تبدیل ) H(u,vرا طراحي کرد و بهسازی
در حوزه فرکانس را انجام داد.

)Point-spread function(PSF
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همانطور که بیان کردیم ،یکي از دالیل استفاده از تبدیل فوریه در پردازش تصویر بهخاطر تئوری
کانوولوشن است .ضرب مکاني ميتواند با ضرب عناصر تبدیل فوریه با یک ماتریس فیلتر مناسب انجام
شود .فیلترهای حوزه فرکانس کاربردهای بسیاری در پردازش تصویر دارند .اساسا ،فرکانسهای یک تصویر
مقادیریاند که ارزشهای خاکستری با فاصله تغییر ميکنند .اجزای فرکانس باال با تغییرات بزرگ در
مقادیر خاکستری روی فاصلههای کوچک ،مشخص ميشوند .مثا هایي برای اجزای فرکانس باال لبهها و
نویز هستند .از فرکانسهای باالگذر برای شناسایي لبه استفاده ميشود .اجزای فرکانس پایین ،از سوی
دیگر ،قسمتهایي از تصویر با تغییرات کوچک در مقادیر بزرگ را مشخص ميکند .ممکن است زمینهی
تصویر و بافتهای پوست را شامل شود .بنابراین یک فیلتر :
 )3فیلتر باال گذر است اگر اجزای فرکانس باال را عبور دهد و اجزای فرکانس پایین را حذف کند یا
کاهش دهد.
 )2فیلتر پایین گذر است اگر اجزای فرکانس پایین را عبور دهد و اجزای فرکانس باال را حذف کند
یا کاهش دهد ( ،شکل  33-2را مشاهده کنید).
لبهها و انتقا های تیز در سطوح خاکستری یک تصویر ،بهطور قابل توجهي به فرکانس باالی تبدیل
فوریهی تصویر وابسته است .مناطقي از سطوح خاکستری یکنواخت تصویر ،به فرکانسهای پایین تبدیل
فوریهی تصویر مرتبط است.
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شکل  :33-2نمایي از فیلترهای باالگذر و پایینگذر اعما شده روی تصویر اصلي[]3

 1-2ارزیابي کیفیت تصاویر
ارزیابي کیفیت تصاویر یکي از مسائل مهم در پردازش تصویر است .ارزیابي کیفیت تصویر ،عالوهبر
اینکه میزان مقبولیت یک تصویر را نشان ميدهد ،کارایي الگوریتم بهکار رفته برای افزایش کیفیت تصویر
را مورد ارزیابي قرار ميدهد .بنابراین یکي از روشهای معمو در نشاندادن بهبود کیفیت تصاویر ،استفاده
از معیارهای ارزیابي است .معیارهای ارزیابي بهطور کلي به دو دسته معیار ارزیابي کمي و معیار ارزیابي
کیفي دستهبندی ميشوند .در روش کیفي ،انسان کیفیت تصویر را ارزیابي ميکند ،درحاليکه در روش
کمي ،کیفیت تصویر به صورت خودکار ارزیابي ميشود .روشهای ارزیابي کیفیت تصاویر به صورت کمي،
که کیفیت تصویر را بهصورت عددی ارزیابي ميکنند ،مفیدتر و دقیقتر عمل ميکنند[.]24
یکي از روشهای ارزیابي عملکرد روش بهسازی پیشنهادی این پایاننامه نیز استفاده از معیارهای
ارزیابي کیفیت تصویر است .با توجه به اینکه تصاویر استفادهشده در این پایاننامه را ميتوان به دو دسته
تصاویر با مرجع و بدون مرجع تقسیم کرد ،برای ارزیابي تصاویر نیز از معیارهای ارزیابي با مرجع و بدون
مرجع که جزء معیارهای ارزیابي کمي محسوب ميشوند ،استفاده ميشود.
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تصاویر با مرجع شامل تصاویری است که تصویر مرجع بهصورت کامل در دسترس بوده و تصویر
خراب و مورد تست با خرابيهایي که خودمان روی تصویر مرجع اعما ميکنیم ،بدست ميآید .در
معیارهای ارزیابي با مرجع ،برای ارزیابي تصویر تست ،کیفیت تصویر تست بر اساس مقایسه با تصویر
مرجع که بهصورت کامل وجود دارد ،بدست ميآید .در قسمت بعدی چند معیار ارزیابي رایج و مفید را
معرفي ميکنیم که در این پایاننامه از آنها برای ارزیابي کیفیت تصاویر استفاده شده است.
تصاویر بدون مرجع ،تصاویر خراب و با کیفیت پاییني هستند که تصویر اصلي آنها موجود نیست.
در روش ارزیابي تصاویر بدون مرجع با استفاده از معیار ارزیابي بدون مرجع ،کیفیت یک تصویر ،بدون
داشتن تصویر مرجعو توسط کارشناسان تخمینزده ميشود .این روش بهمراتب پیچیده و مشکل ميباشد،
زیرا تصویر اصلي برای مقایسه وجود ندارد .اگرچه ارزیابي تصویر تست ،بدون موجود بودن تصویر مرجع،
برای انسان کار تقریبا سادهای است.
الف) معیار میانگین مربع خطا ()MSE
یکي از قدیميترین و سادهترین معیار ارزیابي کیفیت تصویر با مرجع ،روش  MSE3ميباشد .این
معیار ،بیانگر اختالف مربعي بین تصویر بهبود یافته و تصویر اصلي ميباشد و بهصورت زیر تعریف ميشود:
رابطه 25-2

NM  I originali, j   I enhancement i, j 
M

2

N

1

MSE 

i 1 j 1

بدیهي است هر چه مقدار این معیار عددی ،کوچکتر بدست آید نشاندهنده نزدیک بودن تصویر
اصلي و تصویر بهبودیافته ميباشد .در معیار  MSEبهواسطه آنکه ،سیستم بینایي انسان 2مورد توجه قرار
نميگیرد ،عمالً تمامي پیکسلها نقش یکساني پیدا ميکنند ،درحالي که مسلما مقادیر پیکسلها بسته به
موقعیت آنها در تصویر ،تاثیرات متفاوتي را بر روی چشم انسان ایجاد ميکنند .برای نمونه ،چشم انسان

Mean Square Error
Human Visual System
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نسبت به نویز در مناطق با بافت متراکم نسبت به بافت یکنواخت حساسیت کمتری دارند ،همچنین در
نواحي از تصویر که روشنایي خیلي زیاد و یا خیلي کم باشد ،حساسیت کمتری از خود نشان ميدهد.
ب) معیار PSNR

یکي دیگر از معیارهای کمي سنجش کیفیت تصویرکه مرتبط با  MSEاست ،روش  PSNR3است
که بهصورت زیر تعریف مي شود :
L2
MSE

رابطه 24-2

 Lمحدوده مجاز و قابل قبو

PSNR  10 log 10

برای سطح خاکستری ( )Intensityتصویر است ،برای تصاویر gray

 scaleکه هر پیکسل آن  2بیت است L=28-1 =255 ،در نظر گرفته ميشود .معیار  PSNRنیز مشکالت
ذکر شده در  MSEرا دارد.
ج) معیار شباهت ساختاری ()SSIM
با توجه به مشکالت و محدودیتهای روشهای نظیر  MSE , PSNRروشهای متفاوتي در زمینه
بهبود پارامترهای تشخیص با توجه به پارامترهای موثر در سیستم بینایي انسان مطرح شدهاند .ایده بسیاری
از این روشها ،همان روشهای قبلي نظیر  MSEاست ،با این تفاوت که نحوه تاثیر پیکسلها با توجه به
موقعیت آنها متفاوت باشد .یکي از روشهای سنجش کیفیت ،معیار شباهت ساختاری یا  2SSIMميباشد.
این معیار ترکیبي از سه معیار مختلف ميباشد ،اگر  xو  yبه ترتیب تصویر اصلي و تصویر تخمیني باشد.
این معیار بهصورت رابطه  23-2تعریف ميشود:
رابطه 23-2

 xy
2 x y
2 xy
 2
 2
2
 x y  x    y   x   y 2

SSIM  Q  Q1Q2 Q3 

 sx, y   l x, y   cx, y 







)Peak Signal-to Noise Ratio (PSNR
Structural similarity
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در این معادله  Xمیانگین و  σxانحراف معیار تصویر  xو  Yمیانگین و  σyانحراف معیار تصویر y

ميباشند که در زیر نشان داده شده است:

N

رابطه 22-2
رابطه 21-2
رابطه 18-2

i

1 N
yi  Y 2

N  1 i 1

y
i 1

1
N

,Y 

N

 xi
i 1

1
N

X 

1 N
xi  X 2

N  1 i 1

 2x 

1 N
 xi  X yi  Y 
N  1 i 1

 2 xy 

, 2 y 

محدوده  SSIMبین ( +3و )-3ميباشد که مقدار  3نشانگر ماکزیمم شباهت بین دو تصویر است.
همانطور که گفته شده این معیار ،ترکیب سه معیار قدرتمند ميباشد که ميتوان آنها را بصورت زیر شرح
داد.
در این معادله ،ترکیب او ( )Q1ضریب همبستگي بین دو تصویر  x , yميباشد که وابستگي خطي
بین دو تصویر را نشان ميدهد ،و محدوده آن بین ( +3و  )-3ميباشد .به این ترکیب ،تابع شباهت
ساختاری 3گفته ميشود .اگر  x , yکامال هم وابستگي خطي داشته باشند ،اما ممکن است با یکدیگر
تفاوتهایي داشته باشند که دو ترکیب دیگر در این مورد استفاده ميشود .ترکیب دوم ( )Q2تابع روشنایي

2

ميباشد ،که متوسط روشنایي بین دو تصویر را اندازهگیری ميکند و نشان ميدهد چه میزان متوسط
روشنایي دو تصویر به هم نزدیک است .ترکیب سوم ( )Q3تابع کنتراست 1نامیده ميشود که چگونگي
شباهت بین تصاویر را نمایش ميدهد .همچنین ضرائب  α ,β , γپارامترهایي هستند که برای وزندهي هر
تابع بهکار ميروند .معموال این مقادیر را برابر یک در نظر ميگیرند .در این معیار ،هر چه مقدار اندازهگیری
شده برای یک تصویر ،به یک نزدیکتر باشد ،تصویر دارای کیفیت بهتری ميباشد .برای استفاده این معیار

Structural SIMlarity
Luminance function
Contrast function
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در پردازش تصویر ،ابتدا تصویر را بهصورت پنجرههایي تقسیمبندی کرده ،سپس برای هر پنجره مقدار
 SSIMرا محاسبه ميشود .درنهایت از روی مقدار میانگین ،مقدار  SSIMتصویر محاسبه ميشود(.رابطه
) 13-2
رابطه 13-2

, yj 

 SSIM x
M

j

j 1

1
M

SSIM x, y  

در این رابطه  x , yبهترتیب ،تصویر اصلي و تصویر بهبودیافته ميباشند و  Mتعداد پنجرههای تصویر
ميباشد x j , y j .نیز محتویات  jامین پنجره ميباشند.
استفاده از معیارهای ارزیابي کیفیت معرفيشده ،یکي از روشهایي است که در بررسي عملکرد
روشهای بهسازی تصاویر به ما کمک کرده و مقایسهی نتایج حاصل از روشهای بهسازی مختلف تصاویر
را آسان ميکند.

 5-2جمعبندی
روشهای بهسازی تصاویر در حوزه مکان و حوزه فرکانس ،از جمله مباحث مهم و پایهای در بحث
بهسازی تصاویر است که در این فصل راجعبه آنها صحبت شده و با روشهای بهسازی در حوزه مکان و
حوزه فرکانس آشنا شدهاید .بعد از بهسازی تصاویر ،ارزیابي کیفیت تصاویر و آشنایي با برخي از مهمترین
معیارهای ارزیابي کیفیت تصاویر ،یکي دیگر از بحثهای کلیدی و اصلي در بهسازی تصاویر هستند.
همانطور که در این فصل بیان کردیم ،معیارهای ارزیابي کیفیت تصاویر یکي از مهمترین و قابل
اعتمادترین روشها برای سنجش میزان بهبود کیفیت تصاویر و نحوه عملکرد الگوریتمهای بهسازی تصاویر
هستند .از میان معیارهای ارزیابي با مرجع که تصاویر مرجع بهصورت کامل در دسترس هستند ،معیارهای
 PSNR ،MSEو  ،SSIMمعیارهای رایج و مفیدی برای ارزیابي کیفیت تصاویر خواهند بود.
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 -1تصاویر ذاتي

 3-1مقدمه
تصاویر یک صحنه به مشخصههای فیزیکي صحنه و سطوح آن ،مانند شدت روشنایي ،جهتگیری،
عمق ،قابلیت بازتاب و سرعت ،بستگي دارد .تصویر ذاتي 3یکي از این ویژگيهای فیزیکي را بیان ميکند
که برای سطوح صحنه اصلي است .این تصاویر ذاتي بسیار مفیدند ،برای اینکه به مراتب ميتوانند بیشتر از
تصویر حسشده ،به صحنه مرتبط باشند .توانایي تجزیهی یک تصویر به اجزای اصلياش ،گام بزرگي برای
درک صحنه است زیرا اغلب الگوریتمها ،منحصرا به یکي از مشخصههای صحنه متکي هستند[.]23
ظاهر یک تصویر به مشخصههای زیادی بستگي دارد ،مانند شدت روشنایي صحنه ،شکل سطوح در
صحنه و قابلیت بازتاب (انعکاس) از هر سطح .هر یک از این ویژگيها و مشخصهها شامل اطالعات مفیدی
راجعبه اشیای موجود در صحنه است .بارو 2و تننباوم ،1استفاده از تصاویر ذاتي را برای بیان این مشخصهها
پیشنهاد دادند .برای یک مشخصهی ذاتي دادهشده از صحنه ،پیکسل متناظر با تصویر ذاتي ،مقادیر آن
مشخصه را در آن نقطه بیان ميکند .تصویر ذاتي بیانشده ممکن است بهعنوان گامي اساسي برای تجزیه
و تحلیل سطوح باالتر مفید باشد[.]22
تصاویر ذاتي به بیان تصاویر سطح میانه 1اشاره دارد که یک تصویر را به اجزای اصلي و ذاتي تصویر
تجزیه ميکند که هریک بهعنوان یک تصویر جدا بیان ميشود .تصاویر ذاتي ميتوانند برای تولید تصویر
اصلي ،ترکیب شوند .درواقع یک تصویر ذاتي ميتواند یک تصویر برای شدت روشنایي در هر نقطه ،یک
تصویر برای قابلیت انعکاس سطح یا یک تصویر برای شکل سطح باشد [.]21

Intrinsic image
Barrow
Tenenbaum
Mid- level
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بارو و تننباوم یک تصویر را به صورت ضرب دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتابي مد
کردند[ .]18یعني ميتوان یک تصویر را به این دو تجزیه کرده و تصاویر ذاتي آنرا بدست آورد .قبل از
بیان این مد و چگونگي تجزیه یک تصویر ذاتي ،نیاز است اطالعاتي راجعبه مولفههای شدت روشنایي و
قابلیت انعکاسي بدانیم .در بخشهای بعدی این فصل ،با دو تصویر ذاتي مهم به نامهای شدت روشنایي و
قابلیت بازتابش و ویژگيهای این تصاویر آشنا ميشوید.

 2-1آشنایي با مولفههای شدت روشنایي و قابلیت انعکاس
در حالت مطلوب روشنایي یک صحنه را روشنایي که از هر نقطه روی هر سطح به بیننده ميرسد،
درنظر ميگیرند .هر سطح را به عناصر سطح ميشکنند ،با درنظر گرفتن تعداد متناهي از قطعات سطح،
مقدار نوری که از هریک از این قطعات سطح که به بیننده ميرسد ،بیانگر روشنایي یک صحنه است .شکل
 3-1را درنظر بگیرید.

شکل  :3-1نمایش شکستن سطح به تعدادی عناصر برای بیان روشنایي

شدت روشنایي در هر نقطه از یک صحنه ،مجموعهای از روشنایي است که بهطور مستقیم از منابع
روشنایي انتقا ميیابد و نوری است که او از سطوح دیگر برميگردد .درواقع ،میزان شدت روشنایي و
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نور را بیان ميکند [ .]13تصویر سایه ، 3شدت روشنایي در هر نقطه را بیان ميکند[ .]22شکل  2-1شدت
روشنایي و سایه را نمایش ميدهد.

(ب)

(الف)

شکل  :2-1شدت روشنایي و سایه( ،الف) نمایي از شدت روشنایي( ،ب) نمایي از سایه

انعکاس یا قابلیت بازتابش 2از سطح ،توصیف ميکند که چگونه هرنقطه منعکسکننده نور است.
توانایي پیدا کردن انعکاس از هرنقطه در صحنه و اینکه چگونه سایه ميشود ،مهم است .زیرا تفسیر یک
تصویر ،نیاز به توانایي دارد تا تصمیم گرفته شود که چطور این فاکتور در تصویر تاثیر ميگذارد؟ برای
مثا  ،هندسهی یک شکل در صحنه نميتواند بازیابي شود ،بدون اینکه قادر باشد سایه در هر نقطه را
منزوی کند .1تصویر قابلیت انعکاس ،بیانگر آلبدو 1یا رنگ در هر نقطه است .نمونهای از انعکاس از سطح را
در شکل  1-1مشاهده ميکنید[.]12

شکل  :1-1قابلیت انعکاسي سطح جسم[]12
Shading
Reflectance
Isolate
Albedo
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 1-1تجزیهی تصاویر
با توجه به تعریف تصاویر ذاتي ،هر تصویر از چند تصویر ذاتي تشکیل ميشود .بنابراین ميتوان یک
تصویر را به تصاویر ذاتياش تجزیه کرد .ولي منظور از تجزیه تصویر چیست؟ وقتي صحبت از تجزیه تصویر
است ،آیا منظور تجزیه تصویر به تصاویر ذاتي است؟
دو نوع خاص از تجزیه وجود دارد :تجزیهی  Shading/ albedoیا  illumination/ reflectanceو
تصویر تمیز/3تصویر نویزی.2

الف) تجزیهی صحنه و نویز :
تصویری از یک سنسور ميتواند بهعنوان ترکیبي از تصاویر درست صحنه و نویز سنسور مشاهده
شود .در مد های سادهی نویز دوربین ،این نویز افزودني است .تصاویر مشاهدهشده ميتواند بهصورت جمع
تصویر صحنه و تصویر نویز ،مد شوند.

ب) تجزیهی : Shading/ albedo
منظور از تصاویر سایه و  albedoرا ميتوان به کمک درنظر گرفتن یک مد ساده از ساختار تصویر،
درک کرد .در این مد تصویر سایه از تعامل بین شدت روشنایي صحنه و شکل یا هندسهاش ،تشکیل
ميشود .مثالي از تصویر سایهدار را در شکل  1-1مشاهده ميکنید .تصویر سایهدار با ضرب هر نقطه در
albedoاش بدست ميآیدalbedo .ی هر نقطه بخشي از نور منعکسشده از آن نقطه است .در شکل 1-1
تصویر  albedoو نتیجهی ترکیب آن با تصویر سایه را که تصویر اصلي است ،مشاهده ميکنید .در این
مد  ،نقاط تیرهتر در تصویر  albedoباید روشنایي کمتری از نقاط روشنتر ،منعکس کنند[.]11

Clean image
Noise image
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(الف)

(ج)

(ب)

شکل  :1-1مثالي از تجزیه تصاویر به سایه و  ،albedoالف) تصویر اصلي ،ب) تصویر  ،albedoج) تصویر
سایه(تعاملي بین روشنایي صحنه و شکل سطح) []11

مولفهی  shadingبه شدت روشنایي و شکل سطح در هر نقطه بستگي دارد و شامل برجستگيها و
سایه است .مولفهی  albedoبه توصیف روشنایي منعکسشده از سطح در هر نقطه ميپردازد .بنابراین
تصویر  ،shadingشدت روشنایي در هر نقطه را بیان ميکند و تصویر  albedoبه قابلیت انعکاس از سطح
در هر نقطه اشاره دارد .بنابراین مد تجزیهی تصویر به  illumination/ reflectanceرا ميتوان با نظریه
بارو و تننباوم مطرح کرد .بارو و تننباوم یک تصویر  Iرا به صورت ضرب یک مولفهی قابلیت بازتاب  Rو
شدت روشنایي  Lمد کردند .بنابراین ميتوان گفت یک تصویر از این دو مولفه و تصویر ذاتي تشکیل
شده است .بنابراین منظور از تجزیه تصویر در این پایاننامه ،تجزیه تصویر به دو مولفهی شدت روشنایي و
قابلیت انعکاسي است .در شکل  5-1فرایند بدست آمدن یک تصویر و دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت
انعکاسي را مشاهده ميکنید.
بازیابي دو تصویر ذاتي از یک تصویر ورودی منفرد ،یک مسئله مشکل برای سیستمهای بینایي
کامپیوتر است .اگر تصویر ورودی را با ) ،I(x, yتصویر قابلیت انعکاس را با ) R(x,yو تصویر شدت روشنایي
را با ) L(x, yنشان دهیم ،سه تصویر با طبق رابطه  3-3با یکدیگر مرتبط هستند[.]13 ،14 ،15 ،11
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شکل  :5-1اجزای تشکیل دهنده یک تصویر و فرایند بدست آمدن یک تصویر به وسیله سیستم اکتسابي
تصویر[]12

تصویر قابلیت انعکاس ،مقدار روشنایي است که به وسیله جسم(اشیاء) منعکس ميشود و شدت
روشنایي ،میزان شدت روشنایي منبع نور است که روی شيء ميافتد .شکل  5-1بیانگر این دو تعریف
است .شدت روشنایي در محدودهی بین صفر تا بينهایت و قابلیت انعکاس در محدودهی بین صفر تا یک
قرار دارد[.]12
رابطه  ،3-3رابطهی بین یک تصویر و مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابي آن که قبال ذکر
کردیم ،بیانگر مد شدت روشنایي -قابلیت بازتابش 3است .مولفه قابلیت بازتابش شامل اطالعاتي است
دربارهی اشیای صحنه ،ساختار یا لبههای تصویر و مولفهی شدت روشنایي شامل ویژگيهای هندسي
صحنه است ،مانند مقدار نوری که روی اشیاء بهخاطر منابع نور ميافتد[.]28
همانطور که در شکل  4-1مشاهده ميکنید تصویر اصلي از ضرب دو تصویر تشکیل ميشود:
تصویر روشنایي 2و تصویر قابلیت انعکاس.]11[ 1

)Illumination– reflectance model (IRM
Illumination image
Reflectance image
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تصویر ظاهری

تصویر قابلیت بازتابي

=

تصویر شدت روشنایي

×

شکل  :4-1تجزیه تصویر به دو جزء ذاتي شدت روشنایي و قابلیت انعکاس ،تصاویر به ترتیب از سمت چپ :تصویر
اصلي  ،تصویر قابلیت بازتابي ،تصویر شدت روشنایي[]11

همانطور که در شکل  3-1ميبینید ،تصویر اصلي مشاهدهشده ،حاصلضرب دو تصویر است .به
دلیل کمبودن توصیف سه بعدی کامل از صحنه ،آنرا توصیف  mid-levelمينامند .تصاویر ذاتي که هنوز
وابسته به دیدگاه است ،به تغییرات شدت روشنایي حساس است که ميتوانید در تصویر میاني شکل 3-1
ببینید .دالیل فیزیکي تغییرات در روشنایي در نقاط مختلف ،در تصویر قابلیت انعکاس واضح نیست و به-
ندرت نقاط برجسته و سایه قالب را ميبینیم .هرچند در تصویر شدت روشنایي نه تنها سایه قالب بلکه
سایه ضمیمهشده نیز به تصویر کشیده شده است .با این ویژگيهای منحصر به فرد ،تجزیهی ذاتي تصاویر،
نقش مهمي در پردازش تصویر ایفا ميکند .برای مثا در کارهای سگمنتبندی کردن ،ممکن است کار
ضعیفي روی تصاویر ورودی انجام شود یا بسیاری از الگوریتمهای سگمنتبندی کردن  ،از حد آستانههای
دلخواه استفاده ميکنند تا فریب تغییرات روشنایي تصویر را نخورند .از سوی دیگر تغییرات شدت
روشنایي در بعضي از کارها مانند شناسایي تصویر صورت یا تصاویر پزشکي مشکل جدی ایجاد ميکند .در
نتیجه تحقیقات قابل مالحظهای برای استخراج ویژگيهای ثابت روشنایي که شامل دستیابي به تصویر
قابلیت انعکاس است ،انجام شده است [.]11
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شکل  :3-1نمونهای از تجزیه تصویر ذاتي به دو جزء شدت روشنایي و قابلیت انعکاس []18

برای درک مسئله چند نمونه از تجزیهی تصاویر رنگي به دو تصویر شدت روشنایي و قابلیت بازتاب
را در شکل  2-1نشان دادهایم.

تصاویر شدت روشنایي

تصاویر قابلیت بازتاب

تصاویر ورودی

شکل  :2-1نمونههایي از تجزیه تصاویر رنگي به دو تصویر ذاتي شدت روشنایي و قابلیت بازتاب[]13

بهمنظور جداسازی دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب ،بهتر است ویژگيهای این دو مولفه
مورد بررسي قرار گیرند .با توجه به بررسيهای انجامشده ،مشخص شده است که دو مولفه در توزیع
فضایيشان متفاوت از یکدیگرند ،بهطوری که مولفهی شدت روشنایي تصویر بهطور کلي ،تغییرات آهسته-
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ای دارد و اجزای فرکانس پایین تصویر را تشکیل ميدهد و مولفه قابلیت بازتاب تصویر شامل تغییرات
سریع بوده و اجزای فرکانس باالی تصویر را تشکیل ميدهد [ .]32بر همین اساس ،جزء فرکانس پایین
تصویر را ميتوان بهعنوان مولفهی شدت روشنایي و جزء فرکانس باالی تصویر را بهعنوان مولفه قابلیت
بازتاب درنظر گرفت[ .]12با این ویژگيهای مطرحشده ،قابل درک است که تجزیهی تصاویر نقش مهمي
در پردازش تصویر ایفا ميکند.
در بیشتر موارد ،قابلیت انعکاس تصاویر ثابت بوده و فقط شدت روشنایي تصویر تغییر ميکند .شکل
 ،1-1تصاویری را نشان ميدهد که با یک دوربین ثابت گرفته شده است .تغییرات غالب در این صحنه،
تغییرات در شدت روشنایي است[.]11
شکل  38-1نمونهای از تصویر قابلیت انعکاس و  41تصویر شدت روشنایي متناظر با آنرا ،از پایگاه
داده  Yale Bروی تصاویر صورت ،نشان ميدهد [.]11

شکل  :1-1نمونهای از تغییرات شدت روشنایي در یک صحنه]11[.
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شکل  :38-1نمونهای از تصویر قابلیت انعکاس و  41تصویر شدت روشنایي متناظر با آن از پایگاه داده ]11[.Yale B

 1-1شدت روشنایي غیریکنواخت
شدت روشنایي تصویر یکي از مهمترین فاکتورهایي است که موفقیت یا شکست را در بسیاری از
تصاویر و کاربردهای بینایي ماشین مشخص ميکند [ .]14 ،15 ،11 ،11شدت روشنایي بخاطر تفاوت
بافت سطح شيء و سایههای ایجادشده از جهات منابع روشنایي مختلف ،منجر به ساختارهای ناقص و
کاهشیافته یا چگاليهای غیر متجانس تصویر ميشود.
پسزمینه غیریکنواخت ،بهعنوان بایاس 3پسزمینه ،غیریکنواختي 2چگالي پسزمینه یا پسزمینه
غیریکنواخت 1نیز شناخته ميشود .بهعبارت دیگر ،پسزمینهی غیریکنواخت مشکلي است که یک تصویر
Bias
In-homogeneity
Non-uniform
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ایدهآ  fبا یک سیگنا پسزمینهی غیریکنواخت  bخراب ميشود ،طوریکه تصویر مشاهدهشده بهصورت
 I=f+bخواهد بود (تاثیر جمعپذیری) ،بازیابي  fاز  Iکار آساني نیست وقتي  bغیر یکنواخت باشد [.]13
ميتوان تصویر بدستآمده را بهصورت رابطه  3-1نیز درنظر گرفت که تاثیر ضربپذیری الگوی
غیریکنواخت چگالي است .در این رابطه s ،سیگنا واقعي و درست I ،روشنایي غیریکنواخت 3و  nنویز
اضافه شده است [.]12
رابطه 3-1

)f(x, y) = s(x, y) I(x, y) + n(x, y

در اصل ،هردوی شدت روشنایي مختلف و پسزمینه غیر یکنواخت ،الگوهای چگالي غیریکنواخت
هستند .شدت روشنایي غیریکنواخت سبب خرابي لبههای تصویر و ازبین رفتن جزئیات بافت ميشود .با
روشنایي مناسب ،اطالعات نامربوط ميتواند حذف شود و کنتراست (از مهمترین ویژگيهای تصویر) بهبود
ميیابد[.]11 ،13
بنابراین ،روشنایيهای غیریکنواخت ،الگوهایي از روشنایي و تاریکياند که اگر در یک تصویر اصلي
ضرب شوند ،آنرا تخریب ميکند و سبب ميشود وضوح قسمتي از اطالعات تصویر از بین رود .روشنایي-
های غیریکنواخت یکي از مهمترین فاکتورهایي هستند که بر ظاهر تصویر تاثیر ميگذارند .شکل 33-1
نمونههایي از این الگوها را نشان ميدهد.
یک تصویر با شدت نور متفاوت مانند شکل  33-1درنظر بگیرید که شدت روشنایي غیریکنواخت
دارد .اگر یک تصویر مانند شکل -32-1آ در تصویری با روشنایي غیر یکنواخت ضرب شود ،تصویر شکل
-32-1ب بدست ميآید .در جهان واقعي ،پیشبیني ميشود که تصاویر خراب بدست آمده با این نوع
شدت روشنایي غیر یکنواخت ،تخریبشده است .ميتوانید در شکل  ،]58[ 32-1تصویر اصلي را با تصویر
خراب شدت روشنایي غیریکنواخت مقایسه کنید .هیستوگرام تصویر خرابشده را در این شکل مشاهده

Non-uniform illumination
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ميکنید .مناطق خرابشدهی تصویر که چگالي تیرهتری دارند ،هیستوگرام مقدار بزرگتری از مناطق با
چگالي کمتر دارد .این بهخاطر سهم مولفهی شدت روشنایي تصویر است .با خارج کردن جزء شدت
روشنایي ميتوان تصویر اصلي را برگرداند.

(ب)

(الف)

شکل  :33-1الگوهایي از شدت روشنایي غیریکنواخت( ،الف) الگوی افقي شدت روشنایي ،ب) الگوی مورب شدت
روشنایي[]58

(آ)

(ج )

(ب)

شکل  :32-1تاثیر شدت روشنایي غیریکنواخت بر تصویر اصلي( ،آ)تصویر اصلي ،ب)تصویر خرابشده ،ج)
هیستوگرام تصویر خراب شده[]58

نمونهی دیگر از خرابيهایي که شدت روشنایي غیریکنواخت ایجاد ميکند ،ميتوان به مسائل
پزشکي اشاره کرد .در شکل  31-1به خاطر الگوی شدت روشنایي غیریکنواخت ممکن است برآمدگيها
در تصویر رادیوگرافي قفسه سینه اندکي مبهم باشد و خصوصیات اصلي از بین برود .بنابراین حذف الگوی
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شدت روشنایي غیریکنواخت و بدستآوردن تصویر یکنواخت ممکن است جزئیات بافت و لبههای شيء را
بهبود دهد[.]13

(الف)

(ب)

شکل  :31-1نمونهای از تاثیر بهسازی تصویر با شدت روشنایي غیریکنواخت( ،الف) تصویر با شدت روشنایي
غیریکنواخت ،ب) تصویر بهبودیافته []13

البته قابل ذکر است که نمونههای بسیار دیگری در زمینههای مختلف مانند تصویر چهره ،تصویر
مناظر طبیعي و  ...وجود دارد که به خاطر شدت روشنایي غیریکنواخت خراب ميشوند.
همانطور که بیان شد ،با خارج کردن جزء شدت روشنایي ميتوان تصویر اصلي را بازیابي کرد.
تاکنون تکنیکهایي برای اینکار استفاده شده است که مهمترین آنها و برخي از مشکالتشان را مطرح
ميکنیم.
الف) برابر سازی هیستوگرام
برابرسازی هیستوگرام که در فصلهای گذشته بیان شد ،تکنیکي است که بینهای هیستوگرام را
تقسیم ميکند و تصویر را تاحدی بهطور یکنواخت گسترش ميدهد .این تکنیک که تکنیک مفیدی در
پردازش تصویر است ،ممکن است بهعنوان راه حلي برای ازبین بردن روشنایي غیریکنواخت بهکار رود.
نمونهای از تصویر بازیابيشده با تکنیک برابرسازی هیستوگرام را در شکل  31-1مشاهده ميکنید .چگالي
کل روشنتر است ،بهطوری که شکل ظاهرشده بهتر از تصویر خرابشده است ،یعني قسمت تیره تصویر
خرابشده واضحتر است .به هرحا نتایج بهخاطر حضور پیوسته شدت روشنایي غیریکنواخت کامل نیست
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[ .]58بنابراین استفاده از تکنیک برابرسازی هیستوگرام تاثیر کارا و مفیدی در موقعیتهای شدت
روشنایي غیریکنواخت ندارد ،زیرا نتایج تصویر ممکن است ظاهر شستهشده و ساییدهشدهای 3داشته
باشد[.]12

(الف)

(ب)

شکل  :31-1نمونهای از تصویر بازیابي شده با تکنیک برابرسازی هیستوگرام ( ،الف)تصویر اصلي ،ب)تصویر بهسازی
شده بعد از برابرسازی هیستوگرام []58

ب) تکنیکهای لبهیابي و استخراج مرز
همانطور که بیان شد ،روشنایي غیریکنواخت سبب تخریب تصویر بهخصوص لبههای تصویر مي-
شود .یکي از تکنیکهایي که شاید بهنظر مناسب برسد تکنیکهای لبهیابي و استخراج مرز 2است که
برمبنای دنبا کردن مرز و شناسایي لبه ،کار ميکند .برای پیدا کردن لبهها ،باید مکانهایي از تصویر که
تغییرات چگالي سریع دارند را جستجو کرد ،البته با دو شرط روبرو  :مکانهایي که مشتق چگالي بزرگ-
تری در اندازه ،از بعضي مقدار حد آستانه دارند ،یا مکانهایي که مشتق دوم چگالي ،یک گذر صفر دارد.
برای مثا  ،شناسایيکنندههای لبهی کني 1و سوبل ]53[ 1را برای تصویری با روشنایي غیر-
یکنواخت مانند شکل  ،35-1بهکار رفته است .همانطور که از نتایج مشخص است ،بعد از بکار بردن فیلتر
سوبل ،لبههای زیادی در تحلیل قسمتها از دست ميرود و شناسایي لبه برمبنای فیلتر کني مرزهای
Washed-out appearance
Edge Detection and Boundary Extraction
Canny
Sobel
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کاملي دارد اما بعضي از قسمتها بهطور تقریبي نزدیک یکدیگرند که با یکدیگر ادغام شدهاند و اطالعات
ناقصي را در مطالعه تصویر به ما ميدهد .همچنین مشکل دیگر در استفاده از تکنیکهای شناسایي لبه،
این است که تکنیکهای شناسایي لبه فقط ميتواند برای استخراج قسمتهای ناصاف 3یک تصویر استفاده
شود و به شکل تصویر باینری نتیجه را برميگرداند[.]12

(الف)

(ج )

(ب)

شکل  :35-1نمونهای از به کاربردن شناسایيکنندههای لبهی کني و سوبل برای تصویر با شدت روشنایي
غیریکنواخت( ،الف)تصویر اصلي ،ب) شناسایيکنندههای لبهی سوبل ،ج) شناسایيکنندههای لبهی کني[]53

ج) مورفولوژی
مورفولوژی ریاضیاتي ،2تئوری و تکنیکي است که برای تحلیل و پردازش ساختارهای هندسي
برمبنای تئوری مجموعه ،تئوری شبکه ،توپولوژی و توابع رندم بهکار ميرود[.]51 ،52
در واقع انتقا

1

و انعکاس 1دو عملگر پایه در بحث  Morphologyاست که تمام کارهای بعدی بر

اساس این دو عملگر صورت ميگیرد .در  ،Translationتعدادی از پیکسلهای تصویر اصلي ( اگر آنرا A

درنظر بگیرید) ،به قسمتي دیگر از تصویر تحت پنجرهای مانند  wمنتقل ميشود .یعني هرپیکسل از
تصویر اصلي را با  wانتقا داده ميشود که تصویر نهایي را با  Awنشان ميدهند .در عملگر ،Reflection

Rough
)Mathematical Morphology(MM
Translation
Reflection

53

فصل سوم  :تصاویر ذاتي

بازتابي از پیکسلهای قسمتي از تصویر را بر روی قسمتي دیگر بدست ميآید .عملگرهای دیگری در
 Morphologyوجود دارد که از این دو عملگر پایه بدست ميآید.
درواقع ،زماني که پسزمینه نميتواند بهطور مستقیم اندازهگیری شود ،بعضي روشهای تخمین
پسزمینه با فیلتر فضایي مطلوب است و مورفولوژی در مقیاس خاکستری یکي از این تکنیکهاست .در
یک تصویر که ویژگيهای مورد عالقه ،وسعت فضایي محدود نسبت به پسزمینه روشن دارد ،این تکنیک
یک تخمین خوب از پسزمینه ارائه ميدهد .روش پایهای ،استفاده از عملگر  closingروی تصویر چگالي
است .عملگر  ،dilationمناطق تیرهتر یک تصویر را پر ميکند تا بهصورت مناطق روشنتر ببینید .سپس
معکوس عملگر بکار ميرود تا قسمتهایي که با عملگر  dialationایجاد شده است ،حذف شود .از اینرو
اشیاء تاریک کوچک ظاهر نميشوند .این عملگر تخمیني از شدت روشنایي پسزمینه در مناطقي از اشیاء
برمبنای پیکسهای مجاور فراهم ميکند.
بیشتر این تکنیکها به تنهایي در مشخصکردن دقیق مرزهای واقعي شي ،بهخاطر مشکل روشنایي
غیریکنواخت در پسزمینه شکل ،با شکست مواجه ميشوند ،زیرا بیشتر قسمتها در تصویر ،تاریکتر یا
روشنتر ظاهر ميشوند .حتي وقتي قسمتهای تصویر استخراج ميشوند ،تغییراتي در شکل و اندازه وجود
دارد که منجر به تفسیر ناقص در محاسبهی ناحیهی چنین قسمتهایي ميشود .عملگرهای مورفولوژی
غیرخطياند ،بنابراین خروجي فیلترهای مورفولوژی برخالف خروجي فیلترهای خطي روی تصویر چگالي،
روشنایي ثابت نخواهد داشت [.]51

د) فیلتر همومورفیک
بهطور کلي ،مولفه شدت روشنایي یک تصویر با تغییرات فضایي پایین و مولفهی بازتاب با تغییرات
تند مشخص ميشوند .این خصوصیات سبب ميشود فرکانسهای پایین تبدیل فوریهی لگاریتم یک تصویر
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به شدت روشنایي و فرکانسهای باال با قابلیت انعکاس در ارتباط باشند که ميتوان از این مزایا در بهبود
تصویر با شدت روشنایي غیریکنواخت استفاده کرد.
یکي از تکنیکهایي که برای حذف روشنایي غیر یکنواخت ميتواند موثر باشد ،فیلتر همومورفیک
است .فیلتر همومورفیک ،یک فرایند فیلترکردن در دامنه فرکانس است که قابلیت جداسازی دو جزء
شدت روشنایي و قابلیت انعکاسي را دارد .زیرا با توجه به مراحل فیلتر همومورفیک ،این فیلتر عالوهبر
اینکه دو جزء را با تبدیل ضرب دو جز به جمع ،آنها را از هم جدا ميکند ،تصویری در فرکانس باال را
نتیجه ميدهد .فیلتر همومورفیک ،فیلتری است که هردو جزء فرکانس باال و فرکانس پایین را کنتر مي-
کند .هدف فیلتر همومورفیک ،بررسي شدت تصویر است .فیلتر همومورفیک بهطور گسترده در پردازش
تصویر برای تنظیم تاثیر روشنایي غیریکنواخت در تصویر استفاده ميشود .در فصل بعدی این فیلتر را به-
طور مفصل شرح ميدهیم.

ر) فشردهسازی محدوده دینامیک
یکي از روشهای بهسازی شدت روشنایي استفاده از فشردهسازی محدوده دینامیک برای بهبود
کنتراست تصویر است .فشردهسازی مطرحشده با استفاده از فشردهسازی گاما که بهصورت زیر توصیف
ميشود ،بدست ميآید.
رابطه 2-1

L'(x,y) = ( L(x,y) / 255)γ . 255

که ) L(x,yشدت روشنایي اصلي تصویر و ) L'(x,yشدت روشنایي بعد از فشردهسازی محدوده
دینامیک است .مکانیزم سازگار برای محاسبه  γميتواند با بررسي هیستوگرام تصویر ورودی و انتخاب
مقادیر پایینتر(تاریکتر) و باالتر (روشنتر)  ،γبدست آید[.]22
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شکل  34-1نمونهای را نشان ميدهد که در آن ،کنتراست تصویر اصلي با استفاده از فشردهسازی
محدودهی دینامیک ،بهبود یافته و در نتیجه تصویر اصلي بهبود ميیابد[.]22

(الف)

(ب)

شکل  :34-1بهسازی تصویر با استفاده از روش فشردهسازی محدودهی دینامیک( ،الف) تصویر اصلي ،ب) تصویر
بهسازی شده با فشردهسازی محدوده دینامیک

و) بهسازی با تکیه بر اطالعات گاما
یکي دیگر از تکنیکهای بهسازی مناسب که در برخي از تصاویر با خرابي ناشي از شدت روشنایي
غیر یکنواخت بهکار گرفته ميشود ،بهسازی با تکیه بر اطالعات گاما تصویر است [ .]55این روش گاماهای
مناسب را برای ناحیههای مختلف از یک تصویر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تخمین ميزند .بدین-
صورت که ابتدا تعدادی تصویر با گاماهای مشخص را پنجرهگذاری کرده و دو ویژگي میانگین و بافت
تصویر را که به ترتیب مرتبط با میزان روشنایي و کنتراست تصویر ميباشد ،از هر پنجره استخراج مي-
نماید .بههمین ترتیب پنجرهگذاری و استخراج ویژگي را برای تصویر جدید (تصویری که نیاز به اصالح
گاما دارد) نیز انجام ميدهد .سپس بردار ویژگي بدست آمده از هر پنجره را به ماشین بردار پشتیبان،
اعما مينماید تا گامای مناسب برای هر پنجره از تصویر جدید تخمینزده شود .در استفاده از این روش،
برخالف روشهای موجود ،چنانچه بخشي از یک تصویر دارای گامای مناسبي باشد ،تغییری در شدت
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روشنایي آن قسمت انجام نميگیرد .شکل  ،33-1نمونهای از تصاویر با شدت روشنایي غیریکنواخت و
نامناسب را نشان ميدهد که تصویر اصلي با تکیه بر اطالعات گاما بهسازی شده است.

(الف)

(ب)

شکل  :33-1بهسازی تصاویر با روش اصالح گاما( ،الف) تصاویر اصلي؛ (ب) تصاویر بهسازی شده با روش اصالح گاما

 5-1جمعبندی
همانطور که بیان کردیم ،ظاهر یک تصویر به ویژگيهای زیادی مانند شدت روشنایي صحنه ،شکل
سطوح در صحنه و قابلیت بازتاب از هر سطح ،وابسته است .هر یک از این ویژگيها ،که اطالعات مفیدی
راجعبه اشیای موجود در صحنه ميدهند و نسبت به تصویر حسشده اصلي ميتوانند بیشتر به صحنه
مرتبط باشند ،یک تصویر ذاتي نامیده ميشوند .توانایي تجزیهی یک تصویر به اجزای ذاتي و اصلياش،
یکي از گامهای اصلي برای درک صحنه است زیرا اغلب الگوریتمهای بهسازی تصویر ،منحصرا به یکي از
مشخصههای صحنه متکي هستند .در این فصل ،دو تصویر ذاتي مهم به نامهای شدت روشنایي و قابلیت
بازتابش را معرفي کردیم و بیان کردیم که طبق نظریه بارو و تننباوم ،یک تصویر ميتواند به این دو تصویر
ذاتي تجزیه شود .در فصل بعد ،با روش و چگونگي تجزیه یک تصویر به دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت
بازتابش ،آشنا خواهید شد.
شدت روشنایي تصویر یکي از مهمترین فاکتورهای موثر در بسیاری از تصاویر بدستآمده است که
موفقیت یا شکست سیستمهای کاربردی بینایي ماشین را مشخص ميکند .با توجه به تاثیری که شدت
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روشنایي غیریکنواخت بر تصویر ميگذارد و سبب کاهش کیفیت تصویر ميشود ،چند روش مهم بهسازی
شدت روشنایي غیریکنواخت و مشکالت برخي از آنها را در این فصل بیان کردیم .از میان روشهای
بیانشده در این فصل ،روشهای بهسازی تصویر به کمک فیلتر همومورفیک ،بهسازی با استفاده از
محدوده دینامیک[ ]22و بهسازی با استفاده از اطالعات گاما [ ،]55روشهایي هستند که در فصلهای
بعدی برای بهسازی تصویر با استفاده از روش پیشنهادی بهکار ميروند.
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فصل 1
تجزیه تصویر به دو مولفه
شدت روشنایي و قابلیت بازتابش

فصل چهارم  :تجزیه تصویر به دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتابش

 -1تجزیه تصویر به دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتابش
 3-1مقدمه
همانطور که در فصل قبل بیان کردیم ،یک تصویر را ميتوان بر اساس نظریه بارو و تننباوم و مد
تجزیهی تصویر  ،illumination/ reflectanceبه دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتابي تجزیه کرد .ولي
ميدانیم بازیابي دو تصویر ذاتي از یک تصویر ورودی منفرد ،یک مسئله مشکل برای سیستمهای بینایي
کامپیوتر است .بیان کردیم یکي از تکنیکهایي که برای حذف روشنایي غیر یکنواخت ميتواند موثر باشد،
فیلتر همومورفیک است .فیلتر همومورفیک ،یک فرایند فیلترکردن در دامنه فرکانس است که قابلیت
جداسازی دو جزء شدت روشنایي و قابلیت انعکاسي را دارد .تبدیل موجک نیز یکي از ابزارهای قویای
است که قسمتهای جزئیات تصویر در بخشهای فرکانس باالی تصویر تبدیلیافته بهکمک موجک و
محدوده دینامیکي در بخش فرکانس پایین تبدیل موجک ،مشخص ميشود .بنابراین با استفاده از ترکیب
این دو تکنیک ميتوان تصویر را به دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب تجزیه کرد .در این فصل به
بیان چگونگي تجزیه تصویر به دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتابي به کمک فیلتر همومورفیک و
تبدیل موجک ميپردازیم.

 2-1فیلتر همومورفیک
مد شدت روشنایي -قابلیت بازتاب 3ميتواند برای گسترش روشهای دامنه فرکانس استفاده شود
تا ظاهر یک تصویر را به وسیله فشردهسازی محدوده سطوح خاکستری و بهبود کنتراست بهطور همزمان،
بهبود دهد .مطابق با این مد  ،هر مقدار پیکسل ) f(x, yميتواند بهصورت ضرب یک جزء روشنایي )i(x,y

و جزء قابلیت بازتاب ) r(x,yبیان شود ،یعني :
Horn, 1986
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رابطه 3-1

)f(x,y)= i(x,y)r(x,y

مولفهی ) i(x, yغیر صفر است و مولفهی ) r(x, yبین صفر(جذب کامل) و یک (انعکاس کامل) قرار
دارد .بهطور تئوری ،سایه ،منطقهای از یک تصویر با مقادیر روشنایي پایینتر از قسمتهای دیگر تصویر
است .اما مولفهی قابلیت انعکاس یک شيء که ناحیه سایه روی آن قرار دارد ،معموال مشابه قسمتهای
دیگر است .بنابراین برای جداسازی این دو مولفه و برای بهبود تصویر ،نميتوان بهطور مستقیم و با
استفاده از فرایند خطي روی رابطه  ،3-1عمل کرد .مولفهی شدت روشنایي تصویر بهطور کلي ،تغییرات
آهستهای دارد و مولفهی قابلیت بازتاب شامل تغییرات سریع است .با حذف فرکانسهای فضایي پایین
(فیلترهای باال گذر) ،تاثیر دریافتي با روشنایي نامناسب ،اساساً ميتواند کاهش یابد.
سیستم همومورفیک مولفههای شدت روشنایي و قابلیت انعکاس تصویر را با عمل لگاریتم گرفتن از
هر پیکسل سطح خاکستری ) f(x, yو تبدیل ضرب مولفهها به جمع مولفهها ،از هم جدا خواهد کرد.
بنابراین برای جداسازی این دو جز مستقل و آسان کردن فرایند جداسازی آنها ،از رابطه  3-1تبدیل
لگاریتم ميگیرند.
رابطه 2-1

)z(x,y)=ln f(x,y)= lni(x,y) + ln r(x,y

اگر ) z(x,yبا استفاده از تابع فیلتر  hپردازش شود آنگاه داریم :
رابطه 1-1

)s(x,y)= h *z(x,y)= h* ln i(x,y) + h* ln r(x,y

در اینجا "*" نشاندهنده کانوولوشن دو تابع است .مطابق با تئوری کانوولوشن داریم :
رابطه 1-1

)S(u,v)= H(u,v) Z(u,v)= H(u,v) Fi(u,v) + H(u,v) Fr(u,v

که ) Fi(u,v) ، H(u,v) ،Z(u,v) ،S(u,vو ) Fr(u,vبهطور جداگانه تبدیل فوریه )z(x,y) ،s(x,y

 ln i(x,y)، h(x,y) ،و ) ln r(x,yهستند .پس از آن s(x,y) ،با معکوس کردن تبدیل فوریه مانند رابطه
 5-1محاسبه ميشود:
رابطه 5-1

})s(x,y) = ᴣ-1{S(u,v)} = ᴣ-1{H(u,v)Fi(u,v)} + ᴣ-1{H(u,v)Fr(u,v
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جایي که  ᴣ-1اپراتور معکوس تبدیل فوریه است :
رابطه 4-1

})i' (x,y) = ᴣ-1{H(u,v) Fi(u,v

رابطه 3-1

})r' (x,y) = ᴣ-1{H(u,v) Fr(u,v

بنابراین رابطه  5-1ميتواند به شکل زیر بیان شود :
رابطه 2-1

)s(x,y) = i'(x,y) + r'(x,y

اجازه دهید ) g(x,yتصویر بهبودیافته مطلوب بعد از فیلتر باشد .چنانچه ) z(x,yلگاریتم )f(x,y

باشد ميتوانیم ) g(x,yرا با رابطه زیر بدست آوریم :
رابطه 1-1

)g(x,y) = es(x,y) = ei'(x,y) er'(x,y) = i0(x,y) r0(x,y

که ) i0(x,y)=ei'(x,yو ) r0(x,y)=er'(x,yبه ترتیب اجزای شدت روشنایي و قابلیت بازیابي تصویر
خروجي هستند.
درواقع تابع تبدیل ) H(u, vبهعنوان تابع فیلتر همومورفیک شناخته شده است که روی مولفههای
شدت روشنایي و قابلیت انعکاس تصویر ورودی ،بهطور جداگانه عمل ميکند .یک کنتر خوب ميتواند
روی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت انعکاس با یک فیلتر همومورفیک ،افزایش یابد .این کنتر نیاز به
مشخصات یک تابع فیلتر ) H(u, vدارد که مولفههای فرکانس باال و پایین تبدیل فوریه را در روشهای
مختلف تحت تاثیر قرار ميدهد.
) H(u, vاستفادهشده در فرایند ذکرشده ،بهطور نرما فیلتر باترورث باالگذر است که بهصورت زیر
تعریف ميشود :
رابطه 38-1

H(u,v) = 1 / 1+ [D0 / D(u,v) ]2n

که ) D(u, vفاصله از مبدا متمرکز در تبدیل فوریه D0 ،فاصله ضریب قطع اندازهگرفتهشده از مبدا و
 nمرتبه فیلتر است.
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روش بهبود تصویر با استفاده از مفاهیم قبلي در شکل  3-1خالصه شده است .این روش برمبنای
مورد خاص سیستمهای همومورفیک است .در این کاربرد خاص ،کلید روش ،جداسازی اجزای روشنایي و
قابلیت بازیابي بدستآمده در رابطه  1-1است .تابع فیلتر همومورفیک ) H(u,vميتواند روی این اجزا به-
طور جداگانه عمل کند ،همانطور که در رابطه  5-1نشان داده شده است.

شکل  :3-1فرایند فیلتر همومورفیک

همانطور که از شکل  3-1مشخص است ،فرایند فیلتر همومورفیک بهصورت خالصه شامل پنج
مرحله زیر است :
 -3یک تبدیل لگاریتمي طبیعي برمبنای .e
 -2تبدیل فوریه که تصویر را به دامنه فرکانس ميبرد تا بتوانیم فیلترکردن تصویر را در آن دامنه
انجام دهیم.
 -1فیلتر کردن .فیلتر استفادهشده مشابه به فیلتر گوسین با فرکانس باال است .معموال سه پارامتر
باید مشخص شود :بهره فرکانس باال ،بهره فرکانس پایین و فرکانس قطع .بهره فرکانس باال معموال بزرگتر
از یک و بهره فرکانس پایین کوچکتر از یک است.
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 -4تبدیل فوریه معکوس.
 -5معکوس کردن تابع لگاریتمي (.)exp
با یک کنتر

خوب ،ميتوان اجزای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب را با استفاده از فیلتر

همومورفیک بدست آورد .چنین کنترلي نیاز به مشخصات یک تابع فیلتر ) H(u, vدارد که اجزای فرکانس
پایین و باالی تبدیل فوریه را در روشهای مختلف تحت تاثیر قرار ميدهد.
البته درنظر گرفتن ) H(u, vبهصورت فیلتر تابع گوسین ،روشي مناسب برای رسیدن به نتایج رفتار
باالگذر است .بنابراین در بسیاری از کارها از فیلتر باالگذر باترورث که بهطور نرما در فیلتر همومورفیک
بکار ميرود ،استفاده نميشود بلکه از فرم کمي اصالحشدهی فیلتر باالگذر گوسین که به فیلتر تفاوت
گوسي 3شناخته شده ،استفاده ميشود .بنابراین داریم :
 D (u ,v ) 

2
H (u ,v )  ( H   L ) 1  e 2 D0    L




2

رابطه 33-1

که ) ،D(u,vفاصله از مبدا از تبدیل فوریه در مرکز و  ،D0فاصله ضریب قطع اندازهگیری شده از
مبدا است که معموال با  σجایگزین ميشود و رابطهی زیر بدست ميآید γH .و  γLدو پارامتریاند که نیاز
است به صورت  0 <= γL < γHباشند.

رابطه 32-1


D 2 (u ,v ) 
H (u ,v )  ( H   L ) 1  exp(
)   L
2 2 


مهمترین پارامتر فیلتر گوسین σ ،است .این پارامتر باید بهگونهای انتخاب شود که فیلتر
همومورفیک نتیجهشده ،تاثیر اساسي در کاهش اثر روشنایي غیریکنواخت داشته باشد.
توابعي مانند تابع گوسین اهمیت خاصي دارند زیرا :
)Difference of Gaussian (DoG
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 شکل آن به آساني مشخص ميشود. هردو  forwardو معکوس تبدیل فوریه تابع گوسین ،تابع گوسین است. تابع گوسین تاثیر حلقه ایجاد نميکند.شکل  ،2-1سطح مقطع فیلتر همومورفیک را نشان ميدهد.

شکل  :2-1سطح مقطع تابع فیلتر همومورفیک []32

وانگ 3مطرح کرد که تغییرات روشنایي بهطور عمده ،اجزای فرکانس پایین را تحت تاثیر قرار مي-
دهند .اجزای باالی فرکانس اطالعات جزئي مانند بافت ،لبه و  ...را بیان ميکنند که اساساً برای فرایند
بعدی شناسایي صورت استفاده ميشوند .اگر پارامترهای  γHو  γLبهگونهای انتخاب شوند که  γL < 1و
 ،3 < γHتابع فیلتر  DoGبه صورت شکل  2-1خواهد بود که تمایل به کاهش سهم ساختهشده توسط
فرکانسهای پایین (شدت روشنایي) و افزایش سهم ساخته شده توسط فرکانسهای باال (قابلیت بازتاب)
دارد .بنابراین نتیجهی نهایي شامل ضروریترین اطالعات برای شناسایي الگو و تا حد زیادی کاهش تاثیر
تغییرات روشنایي ،بهطور همزمان ،است.
از شکل  2-1ميتوان استنباط کرد که بهطورکلي ،کوچکترین  γLتمایل به بیشترین ممانعت و
جلوگیری از فرکانسهای پایین (شدت روشنایي) دارد و بزرگترین  γHبه بهبود بیشتری از فرکانسهای
باال(قابلیت بازتاب) دست ميیابد .به هرحا  γL ،خیلي کوچک ،اطالعات لبههای نرم را از دست خواهد داد
)Wang et al. (2006
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و  γHخیلي بزرگ نویزهای پنهان را در فرکانس باال افزایش ميدهد .بنابراین انتخاب این پارامترها ،توافقي
است و با پارامترهای مختلف ،نتایج مختلفي بدست ميآید [.]32
همانطور که بیان شد ،یک تصویر تحت شرایط روشنایي از مد روشنایي پیروی ميکند و ميتواند
به اجزای روشنایي و قابلیت بازتاب با استفاده از روش فیلتر همومورفیک ،جدا شود .بهطور کلي ،جزء
روشنایي یک تصویر با تغییرات فضایي اندک مشخص ميشوند ،درحالي که جزء قابلیت بازتابي به تغییرات
ناگهاني تمایل دارند .این مشخصات ،سبب ارتباط فرکانسهای پایین یک تصویر با شدت روشنایي و
فرکانسهای باالی تصویر با قابلیت انعکاس ميشود .هرچند این وابستگيها تقریبهای دشواری هستند
ولي مزایایي در نرما سازی روشنایي تصاویر چهره دارند.
پارامترهای فیلتر به روشي انتخاب ميشوند که تابع فیلتر تمایل به کاهش سهم فرکانسهای پایین
(شدت روشنایي) و وسعتدادن سهم فرکانسهای باال (قابلیت انعکاس) دارد .نتیجهی شبکه بهطور
همزمان ،فشردهسازی محدوده دینامیک و بهبود کنتراست است .چنین فیلتری برای نوع شدت روشنایي
غیریکنواخت طراحي ميشود که در شکل  1-1مشخصات فرکانسي فیلتر نشان داده شده است.

شکل  :1-1مشخصات فرکانسي فیلتر هومومرفیک[]58
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نمونهای از مشخصات فرکانسي تصویر اصلي و تصویر بازیابيشده به کمک فیلتر همومورفیک در
شکل  1-1نمایش داده شده است [ .]58در شکل  ،5-1نمونهای از تصویر اصلي خرابشده و تصویر
بازیابيشده با کمک فیلتر همومورفیک را ميتوانید مشاهده و مقایسه کنید.

(الف)

(ب )

شکل  :1-1مشخصات فرکانسي( ،الف) مشخصات فرکانسي تصویر اصلي ،ب) مشخصات فرکانسي تصویر بازیابي شده
به کمک فیلتر همومورفیک[]58

(الف)

(ب)

شکل  :5-1نمونهای از بهسازی تصویر با استفاده از فیلتر همومورفیک( ،الف) تصویر اصلي خراب شده ،ب) تصویر
بازیابي شده با کمک فیلتر همومورفیک
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بنابراین فیلتر همومورفیک ،یک فرایند فیلترکردن در دامنه فرکانسي است که با انتخاب تابع فیلتر
مناسب ،هردو مولفه فرکانس باال و فرکانس پایین تبدیل فوریه را کنتر ميکند [ ،]32درنتیجه ميتوان
کنتر خوبي روی مولفههای روشنایي و انعکاسي داشته باشد .با توجه به مراحل فیلتر همومورفیک ،این
فیلتر قابلیت جداسازی دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت انعکاسي را داشته و با تبدیل اپراتور ضرب دو
مولفه به اپراتور جمع به کمک عمل لگاریتم ،آنها را ازهم جدا ميکند .بنابراین ميتوان از فیلتر
همومورفیک برای جداسازی مولفهی شدت روشنایي و قابلیت انعکاسي تصویر ،بهبود و اصالح خرابي
تصویر و مولفههای تصویر استفاده کرد.

 1-1موجک و فیلتر همومورفیک
تبدیل موجک 3یکي از ابزارهای ریاضي است[ ]53 ،54که عالوهبر کارآمد بودن ،چارچوب بصری
باالیي برای ارائه و ذخیرهی تصاویر چندوضوحي (پنجرهای) 2است و دید قویای را نسبت به ویژگيهای
فرکانسي و فضایي تصویر فراهم ميکند .تبدیل موجک کانا های مختلفي برای بیان ویژگيهای تصویر در
زیرباند1های فرکانسي متفاوت در چند مقیاس ،1ارائه ميدهد[ .]28قسمتهای جزئیات تصویر در بخش-
های فرکانس باالی تصویر تبدیلیافته بهکمک موجک ذخیره ميشود .بخش فرکانس پایین تبدیل
موجک ،محدوده دینامیکي تصویر را مشخص ميکند .بخشهای فرکانس باالی تبدیل موجک ميتواند
جزئیات را حفظ کند و هالههای تصویر بهسازیشده بهطور موثر ميتواند مهار شود[.]23
مولفهی شدت روشنایي در زیرباند فرکانسي پایین موجک و مولفه قابلیت بازتابش در زیرباندهای
فرکانسي باالی موجک ظاهر ميشوند .تبدیل موجک مجزای دوبعدی ،تصویر را به چهار باند جدا ميکند
)Wavelet transform (WT
Multiresolution
Subband
Multi-scale

32

فصل چهارم  :تجزیه تصویر به دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتابش

که این چهار باند عبارتند از  :باند ضریب تقریب 3که با  cAنشان داده ميشود ،سه باند جزئیات 2که خود
شامل باندهای عمودی ،1افقي 1و قطری 5است .بنابراین ميتوان با استفاده از مد شدت روشنایي -قابلیت
بازتابش و تجزیه و تحلیل چندوضوحي (پنجره) 4برمبنای موجک ،مولفههای شدت روشنایي و قابلیت
بازتابش را از یکدیگر جدا کرد[ .]28استفاده از تبدیل موجک مجزا ،با هدف حفظ حداقل ضرایب ممکن،
بدون از دستدادن اطالعات تصویر انجام ميشود.
همانطور که بیان شد ،از فیلتر همومورفیک ميتوان بهعنوان تکنیکي برای جداسازی دو مولفهی
شدت روشنایي و قابلیت بازتاب استفاده کرد .با توجه به خصوصیات تبدیل موجک ،ترکیب فیلتر
همومورفیک و تبدیل موجک نتیجهی خوبي در جداسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابش
خواهد داشت .یکي از روشهای جداسازی دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتابش ،روش فیلتر
موجک همومورفیک 3است که در مرجع [ ]21برای انتقا شدت روشنایي برای تغییر روشنایي برجسته
یک تصویر صورت (تصویر صورت منبع) به تصویر صورت دیگر (تصویر صورت مرجع) پیشنهاد شد .این
روش بر اساس مد تصویر قابلیت انعکاس -شدت روشنایي است.
در این روش ابتدا تخمین تقریبي از جزء شدت روشنایي تصویر صورت ،از طریق تجزیه و تحلیل
پنجره بر اساس موجک در دامنه لگاریتمي تصویر ورودی ،بدست ميآید .سپس فرایند فیلتر همومورفیک
برای بهبود دقت در تخمین جزء روشنایي بکار ميرود .این روش ،بهطور کامل یک روش برمبنای پردازش
تصویر بدون هیچ مرحلهای از مدلسازی هندسه سه بعدی است ،بنابراین روشي ساده و موثر است.

Approximation
Detail

cDvertical
cDhorizontal
cDdiagonal
)Wavelet- based Multiresolution Analysis(MRA
Homomorphic Wavelet Filtering
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فلوچارتي از روش جداسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابش را در شکل  4-1مشاهده
ميکنید .ابتدا ،تبدیل لگاریتم روی تصویر اصلي بدست ميآید ،سپس تجزیه و تحلیل پنجرههای موجک
روی تصویر لگاریتمي بکار ميرود تا تخمین تقریبي برای جزء شدت روشنایي بدست آید .سپس فیلتر
همومورفیک روی ضرایب جزئیات  MRAاجرا ميشود تا مولفهی شدت روشنایي بهطور دقیقتری
تخمینزده شود .سپس بر اساس مولفه شدت روشنایي تخمینزدهشده و تصویر اصلي ،مولفه قابلیت
بازتابش نیز تخمینزده ميشود.
تصویر اصلي

تصویر لگاریتمي

LOG

Homomorphic
Wavelet filtering

شدت روشنایي

قابلیت بازتاب

شکل  :4-1روش جداسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب .اعما فیلتر تجزیه و تحلیل پنجره های
ویولیت همومورفیک روی تصویر لگاریتمي بدستآمده از تصویر اصلي برای جداسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت
بازتاب

همانطور که در شکل  4-1نشان داده شده است ،ایده اصلي روش پیشنهادی ،جداسازی تصویر
چهره ورودی به اجزای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در دامنه لگاریتمي به کمک فیلتر موجک
همومورفیک است .بیان کردیم که مولفه شدت روشنایي تصویر ،عمدتا در مناطق فرکانس پایین تصویر
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توزیع شده است .تابع پایه موجک از تجزیه و تحلیل  Multiresolutionپشتیباني ميکند و MRA

برمبنای موجک ميتواند نمایش تصویر ورودی را از طریق تجزیه مستقل مقیاسهای مختلف ،فراهم کند.
موجک مجزای دو بعدی برای اجرای  MRAدوبعدی روی یک تصویر انتخاب ميشود .فرایند  MRAروی
تصویر ميتواند بهطور مستقیم به صورت شکل  3-1نمایش داده شود.

شکل  :3-1فرایند  MRAبا دو مقیاس برای تصویر اصلي

 MRAبرمبنای موجک ،با تجزیه ضرایب تقریب ( )cAmدر هر سطح مقیاس ،به چهار جزء در سطح
بعدی منجر ميشود .در طي این فرایند تجزیه در مقیاسهای مختلف ،جزء روشنایي یک تصویر به خوبي
حفظ ميشود ،درحاليکه تغییر شکل در مقابل افراد دیگر در تصاویر چهره تا حد زیادی کاهش ميیابد.
بنابراین ضرایب تقریب  cAدر مقیاس بزرگتر ،تقریب خوبي از جزء روشنایي در تصویر اصلي ميدهد .از
طریق  ،MRAضرایب تقریب  cAnدر مقیاس  nکه تقریباً شامل همهی جزء روشنایي تصویر اصلي است،
بدست ميآید .از آنجا که آمار برای واریانس ضرایب مختلف  MRAبین شرایط روشنایي جانبي و ایدهآ
نشان ميدهد که تاثیر روشنایي در ضرایب جزئیات  cDnنیز ظاهر ميشوند ،بنابراین فرایندی برای
بدستآوردن تخمین دقیقي از جزء روشنایي ،نیاز است .پس فرایند فیلتر همومورفیک بکار ميرود تا
مقادیر کوچک جزء روشنایي توزیعشده در همهی ضرایب جزئیات  cDرا فیلتر کند .بنابراین فیلتر
همومورفیک برای جداکردن جزء روشنایي از  cDnدر همهی سطوح مقیاس ،بکار ميرود .در اینجا از یک
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فیلتر باترورث باال گذر بهعنوان تابع فیلتر( )Hمانند فرایند شکل  2-1استفاده ميشود .این دو قسمت با
یکدیگر ترکیب شده و معکوس تبدیل موجک مجزای 3دو بعدی اجرا ميشود تا تخمین نهایي شدت
روشنایي از تصویر اصلي بدست آید .در نهایت ،بعد از تخمین نهایي شدت روشنایي ،تخمین  Rميتواند به
کمک تصویر اصلي و مولفه شدت روشنایي محاسبه شود.

شکل  :2-1فرایند فیلتر ویولیت همومورفیک

در شکل  ،1-1دو نمونه از تجزیه تصویر به مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب ،به کمک
فیلتر همومورفیک ،نمایش داده شده است .همانطور که از تصاویر شکل  1-1مشخص است ،مولفهی
قابلیت بازتاب بیانگر بیشترین اطالعات فرکانس باالی تصویر است که بیشترین جزئیات یک تصویر را
نشان ميدهد .مولفهی شدت روشنایي نیز شامل اطالعات فرکانس پایین تصویر است که تغییرات شدت
روشنایي را در تصویر نشان ميدهد.
همانطور که در بخشهای قبلي بیان کردیم ،در الگوریتم بهسازی مطرحشده در مرجع [ ،]22ابتدا
شدت روشنایي و قابلیت بازتابش تصویر بهکمک فیلتر گوسین تخمینزده ميشوند .سپس فشردهسازی
محدوده دینامیکي و بهسازی کنتراست روی شدت روشنایي بکار ميرود تا تصویر بهسازیشده نهایي با
استفاده از قابلیت بازتاب ،بدست آید.
)Inverse Discrete wavelet transform (IDWT
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(آ)

(د)

(ج)

(ب )

(ز )

(ر )

شکل  :1-1جداسازی دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب تصویر اصلي به کمک فیلتر همومورفیک؛ (آ ،د)
تصویر اصلي( ،ب ،ر) مولفه شدت روشنایي تصویر( ،ج ،ز) مولفه قابلیت بازتابي تصویر

نمونهای از تصویر بدستآمده از اصالح تصویر اصلي به کمک روش مطرحشده در مرجع[ ]22و
روش مطرح شده در پایاننامه را در شکل  38-1مشاهده ميکنید .با مشاهده و مقایسهی تصاویر بدست-
آمده ،ميتوان اینگونه بیان کرد که روش مطرحشده در اینکار نسبت به روش مرجع[ ،]22عالوه بر بهبود
و یکنواختي شدت روشنایي تصویر ،آشکارا جزئیات تصویر را نشان ميدهد .تفاوت در نتیجهی بهسازی این
دو روش ،بهخصوص در قسمتهایي که در تصویر اصلي نور بیشتری وجود داشته و تصویر نسبت به
قسمتهای دیگر روشنتر است ،مشخص بوده و به آساني ميتوان مشاهده کرد.
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(الف)

(ب)

(د )

(ج )

(ز)

( ر)

شکل  :38-1مقایسه تصاویر بهسازیشده با روش مرجع [ ]22و روش مطرح شده در پایاننامه( ،الف ،د) تصویر
اصلي( ،ب ،ر) تصویر بهسازیشده با روش مرجع [( ،]22ج ،ز) تصویر بهسازیشده با روش مطرحشده در پایاننامه

 1-1جمعبندی
در فصل قبل بیان کردیم که با استفاده از ویژگيها و مشخصات مولفههای شدت روشنایي و قابلیت
بازتابش تصویر ،ميتوان یک تصویر را به دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتابش تجزیه کرد .در این
فصل عالوهبر آشنایي با دو تکنیک فیلتر همومورفیک و تبدیل موجک ،توضیح داده شد که چگونه به
کمک این دو تکنیک و ترکیب آنها ،ميتوان یک تصویر را به دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب
تجزیه کرد .جداسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابش ،که در این فصل شرح دادهایم ،یکي از
مراحل اصلي و اولیه در روش پیشنهادی بهسازی تصویر است .در فصل بعد ،بهطور مفصل با روش
پیشنهادی و چگونگي استفاده از مولفههای تصویر در بهسازی تصویر آشنا ميشوید.
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 -5بهسازی مولفهای تصویر
 3-5مقدمه
عملیات بهسازی تصویر ممکن است بر اساس روشنایي ،وضوح و یا توزیع سطوح خاکستری انجام
شود .همانطور که در فصلهای گذشته بیان کردیم ،هنگام تهیه یک تصویر ویژگيهایي مانند شدت
روشنایي صحنه و قابلیت بازتاب اجسام بر تصویری که بدست ميآید ،تاثیر ميگذارند .بهطور کلي،
پیکسلهای یک تصویر به گونهای مقدار ميگیرند که متناسب با شدت روشنایي نقطه مربوط در صحنه و
قابلیت انعکاسي آن نقطه از جسم ميباشند .بر این اساس ،خرابي یک تصویر ممکن است ناشي از هریک از
مولفههای شدت روشنایي و یا قابلیت انعکاسي باشند .در این فصل نشان ميدهیم که انواع مختلف خرابي
تصویر ،روی مولفه شدت روشنایي و مولفه انعکاسي تصویر تاثیر متفاوتي ميگذارند و ممکن است تاثیر
خرابي بر روی یک تصویر بسته به نوع خرابي روی یک مولفه نسبت به مولفهی دیگر بیشتر و متفاوت
باشد .بنابراین اگر با توجه به نوع خرابي ،مولفههای تصویر با روش بهسازی مناسب بهبود یابند و خرابي-
های متاثر بر مولفهها اصالح شوند ،نتایج مطلوبتری در بهسازی تصاویر بدست ميآید .در این پایاننامه،
از تصاویر چهرهی پایگاه داده  Yale Face Bو تصاویر چهره واقعي و برای تصویر غیر چهره از تصاویر سطح
خاکستری مختلفي استفاده شده است.

 2-5اثر خرابي روی تصویر
تصاویری که تهیه ميشوند بهخاطر شرایط متفاوت محیطي ،محدودیتهای دستگاه تصویربرداری و
یا نمایشگرها دچار مشکالت و خرابيهایي در کیفیت تصویر ميشوند .عوامل مختلفي سبب خرابي تصاویر
و کاهش کیفیت تصاویر ميشوند ،که ازجمله این عوامل ميتوان به روشنایي نامناسب و تغییر شدت
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روشنایي ،وضوح پایین ،رزولوشن پایین و ماتشدن تصویر اشاره کرد[ .]11هریک از این عوامل ممکن
است سبب از بین رفتن قسمت مهمي از اطالعات و جزئیات تصویر شوند.
شکل  ،3-5نمونه خرابيهایي را نشان ميدهد که سبب کاهش کیفیت تصویر شدهاند .در تصاویر
شکل  -3-5الف ،تغییرات نور محیط ،مشکالتي در شناسایي چهره ایجاد ميکند .این خرابي سبب شده
است که قسمتي از تصویر مبهم و نامشخص باشد و نتوان بهراحتي چهره فرد را شناسایي کرد .ميدانید
که شناسایي چهره افراد در برخي کاربردها چنان حساس و ضروری است که کوچکترین اطالعات تصویر
ممکن است مهمترین اطالعات را در اختیار کارشناسان قرار دهد.

(الف)

(ب)

شکل  :3-5نمونههایي از خرابي ایجاد شده در تصاویر( ،الف) خرابي ناشي از شدت نور در صحنه( ،ب) خرابي ناشي
از حرکت دستگاه تصویر برداری

بنابراین بهسازی چنین تصاویری بسیار ضروری و مهم است .با بهسازی تصاویر و بدستآوردن
روشنایي مناسب ،ميتوان کیفیت تصاویر را بهبود داد[ .]51 ،52شکل -3-5ب نمونهای از خرابيهایي
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هستند که در اثر حرکت دوربین اتفاق افتاده است .از تاثیرات این خرابي روی تصویر ،ميتوان به ماتشدن
تصویر 3و از دسترفتن جزئیات تصویر مانند لبهها ،اشاره کرد.
همانطور که در فصلهای قبل بیان شد ،عوامل مختلفي در تشکیل یک تصویر موثر هستند که از
آن جمله ميتوان به شدت روشنایي صحنه و قابلیت بازتاب (انعکاس) اشاره کرد .ميتوان تصویر را به
کمک مولفهی قابلیت بازتاب و شدت روشنایي آن طبق رابطه  3-3مد کرد [ ]1و مولفههای شدت
روشنایي و قابلیت بازتاب را به کمک روش مطرحشده در فصل قبل از تصویر اصلي جدا کرد.
با توجه به مطالب بیانشده ،عوامل مختلف خرابي ممکن است روی تصویر و در نتیجه روی اجزای
تصویر (شدت روشنایي و قابلیت بازتاب) تاثیر بگذارند .خرابي که در یک تصویر مشاهده ميشود ممکن
است ناشي از هریک از عوامل قابلیت بازتاب و شدت روشنایي باشند ،بنابراین بهسازی یک تصویر ميتواند
با توجه به عامل خرابي صورت گیرد .در این فصل نشان داده ميشود خرابيهایي که بهطور فیزیکي بر
روی یک تصویر مشاهده ميشود ،بسته به نوع خرابي ،تمرکز اثر آن بر روی بخش انعکاس و یا روشنایي
تصویر ميباشد .شناخت عامل خرابي بر روی مولفههای تصویر و بهسازی فقط همان مولفه به جای کل
تصویر ،روش پیشنهادی است که در این پایاننامه و این فصل برای بهبود کیفیت تصویر ،مطرح ميشود.
در واقع با توجه به نوع خرابي اعمالي روی تصویر و تاثیر آن بر هر مولفه از تصویر ،بهسازی مناسب را برای
رفع آن خرابي انجام داده و فقط مولفه متاثر اصالح ميشود .زیرا ممکن است با اصالح مولفهای که عامل
خرابي روی آن تاثیر ندارد ،عامل خرابي جدید دیگری ایجاد شود .قابل ذکر است که برخي از عوامل
خرابي عالوه بر تاثیر روی مولفه اصلي ،بر روی مولفهی دیگر نیز تاثیر ميگذارد که با رفع تاثیر اندک
خرابي آن مولفه ،تصویری با کیفیت مناسبتری بدست ميآید.

Motion blurring
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 1-5اثر خرابي روی مولفههای تصویر
همانطور که پیشتر بیان شد ،هرگونه خرابي و تغییراتي که روی یک تصویر اعما ميشود ،روی
مولفه شدت روشنایي وقابلیت انعکاسي تصویر نیز ،تاثیرگذار است .با توجه به تجزیهی تصاویر به دو مولفه
شدت روشنایي و قابلیت بازتاب ،هر خرابي و تغییری در تصویر اصلي با تغییر دو مولفه شدت روشنایي و
قابلیت بازتابي در ارتباط است و اعما یک خرابي روی تصویر ممکن است بر روی هریک از مولفههای آن
تاثیر متفاوتي بگذارند .بنابراین با شناخت نوع خرابي ،ميتوان با تجزیه آن به کمک فیلتر همومورفیک،
مولفههای متاثر را بهسازی نمود تا در نهایت تصویری با کیفیت مطلوب داشت .نمونههایي از انواع خرابي
تصویر و تاثیر آن بر مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب را در این بخش مشاهده و بررسي ميکنیم.

3-1-5

اثر خرابي بر مولفه شدت روشنایي

یکي از تغییراتي که ميتواند روی تصویر تاثیر گذارد ،تغییرات نور و شدت روشنایي محیط است.
روشنایي غیر یکنواخت ،عامل خرابي است که ممکن است سبب تخریب تصویر و کاهش وضوح آن شود.
نمونههایي از تصاویری که به علت شدت روشنایي تخریب شدهاند و سبب کاهش کیفیت تصویر و از بین
رفتن اطالعات و جزئیات تصویر ميشود ،در شکل  -3-5الف مشاهده کردهاید .همانطور که از تصاویر
مشخص است ،هنگام استفاده از این تصاویر در کاربردهای مهم همانند شناسایي چهره ،بسیار مشکل بوده
و سیستم مورد نظر کارایي الزم را نخواهد داشت .بنابراین با اصالح و رفع چنین خرابي از تصاویر ،عملکرد
سیستمهایي که از این تصاویر استفاده ميکنند ،افزایش ميیابد .باید بررسي کرد که این نوع خرابي بر
روی کدام مولفه از تصویر تاثیر بیشتری ميگذارد .با توجه به اینکه تغییرات روشنایي محیط ،روی
روشنایي تصویر بسیار تاثیرگذار است ،این تغییرات با مولفه شدت روشنایي تصویر بیشترین ارتباط را
داشته و بیشترین اثر را بر روی آن ميگذارند .زیرا نور و روشنایي نامناسب صحنه ،سبب ميشود جزئیات
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اشیاء موجود در صحنه به هنگام تصویربرداری ،به خوبي مشخص نباشد .بنابراین با بهسازی مولفه شدت
روشنایي و اصالح خرابي مورد نظر از روی این مولفه ،تصویر اصلي نیز بهسازی ميشود.
شکل  2-5و شکل  ،1-5تصاویری با دو الگو متفاوت از شدت روشنایي غیریکنواخت را که روی
تصویر اصلي اعما شده است ،بههمراه تصاویر اصلي نشان ميدهند .مولفههای شدت روشنایي و قابلیت
بازتاب تصویر اصلي و تصاویر خرابشده ،در این تصاویر قابل مشاهده است .همانطور که مشخص است،
شدت روشنایي نامناسب روی مولفهی شدت روشنایي تصویر اصلي بیشترین تاثیر را گذاشته است ،به-
طوریکه شدت روشنایي تصاویر تخریبشده در مقایسه با شدت روشنایي تصویر اصلي ،بسیار متفاوت
هستند .البته روشنایي محیط ممکن است روی مولفهی قابلیت بازتاب تصویر نیز تاثیر گذارد ولي این تاثیر
نسبت به تاثیر مولفه شدت روشنایي اندک است.
با توجه به تصاویر شکل  2-5و شکل  ،1-5در مواردی که عامل خرابي مولفه شدت روشنایي را
متاثر کرده باشد ،مهمترین عامل خرابي را ميتوان با انتخاب روش بهسازی مناسب از مولفه مربوطه و در
نتیجه تصویر اصلي را بهسازی نمود.
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(آ )

(د)

(ب )

(ج )

(ر )

(ز )

+

(و)

+

(ه)

+

(ی )

شکل  :2-5بررسي تغییرات مولفههای تصویر با تغییر شدت روشنایي محیط(نمونه او )( ،آ)تصویر اصلي؛ (ب،ج)
تصاویر خرابشده با الگوهای شدت روشنایي غیر یکنواخت متفاوت؛ (د ،ر ،ز) مولفهی شدت روشنایي تصاویر مربوطه؛ (ه،
و،ی) مولفهی بازتابي تصاویر مربوطه
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(آ )

(ب )

(ج )

(د)

( ر)

(ز)

+

(و)

+

(ه)

+

(ی)

شکل  :1-5بررسي تغییرات مولفههای تصویر با تغییر شدت روشنایي محیط(نمونه دوم)( ،آ)تصویر اصلي؛ (ب،ج)
تصاویر خرابشده با الگوهای شدت روشنایي غیر یکنواخت متفاوت؛ (د ،ر ،ز) مولفهی شدت روشنایي تصاویر مربوطه؛ (ه،
و،ی) مولفهی بازتابي تصاویر مربوطه

2-1-5

اثر خرابي بر مولفه قابلیت بازتابي

عالوهبر خرابيهایي مانند شدت روشنایي که بر مولفه شدت روشنایي تصویر تاثیر ميگذارند ،بعضي
عوامل خرابي تصویر بر مولفه قابلیت بازتاب تاثیر ميگذارند .بهعنوان مثا  ،لغزش دوربین هنگام
تصویربرداری سبب ماتشدن تصویر و از بینرفتن جزئیات آن ميشود .ماتشدن تصویر درواقع بیانگر
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جابهجایي پیکسلهای تصویر و اشیاء موجود در آن است و تاثیر زیادی بر روی بافت اشیاء موجود در
تصویر خواهد داشت .درواقع ،ماتشدن تصویر ،نوعي خرابي است که بیشترین تاثیر را روی مولفه قابلیت
بازتاب تصویر ميگذارد .یک تصویر مانند شکل  -1-5آ درنظر بگیرید که به دو مولفهی شدت روشنایي و
قابلیت بازتاب تجزیه شده است .روی این تصویر ،خرابي  motion blurringاعما شده و باردیگر مولفه-
های شدت روشنایي و قابلیت بازتاب آن ،استخراج ميشوند .با دقت در این تصاویر و مقایسهی تصاویر
شدت روشنایي و قابلیت بازتاب مربوطه متوجه ميشوید که تصویر قابلیت بازتاب تصویر ماتشده ،تغییرات
بیشتری در مقایسه با تصویر قابلیت بازتاب تصویر اصلي دارد ،نسبت این تغییرات در برابر تغییرات شدت
روشنایي دو تصویر اصلي و ماتشده به مراتب بیشتر است.
همانطور که از شکل  1-5پیداست ،اگر شدت بلور شدن تصویر ،تغییر کند ،ميتوان با مقایسه
تصاویر شدت روشنایي و قابلیت بازتابي ،به تاثیری که بلور کردن روی تصویر قابلیت بازتاب ميگذارد،
بیشتر پي برد .تغییرات بیشتر را ميتوانید در شکل  5-5مشاهده کنید.
بنابراین ميتوان اینگونه مطرح کرد که خرابيهایي مانند ماتشدن تصویر که سبب تغییر ساختار
بافت تصویر و جابجایي پیکسلهای آن ميشود ،بیشترین تاثیر را بر روی مولفه قابلیت بازتابي دارد ،بهبود
تصویر قابلیت بازتاب سبب بهبود تصویر اصلي خواهد شد .همانگونه که در شکل  5-5مشخص است این-
گونه خرابي بر روی مولفه شدت روشنایي نیز تاثیر اندکي دارد ،زیرا شدت روشنایي نیز همزمان با حرکت
جسم کمي جابهجا ميشود ،ولي این تاثیر در مقابل تاثیر مولفه قابلیت بازتاب اندک است.
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(آ)

(ب)

(ج)

(د)

(ر)

(ز)

(و)

(ه)

(ی)

شکل  :1-5بررسي تاثیر خرابي  motion blurringروی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت انعکاسي( ،آ) تصویر
اصلي؛ (د ،ی) تصویر اصلي که مات شده؛ (ب) مولفه قابلیت انعکاسي تصویر اصلي؛ (ج) مولفه شدت روشنایي تصویر اصلي؛
(ر ،و) مولفه قابلیت بازتابي تصاویر مات شدهی مربوطه؛ (ز ،ه) مولفه شدت روشنایي تصاویر مات شدهی مربوطه.
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(ج )

(آ)

(ب)
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شکل  :5-5مقایسه تصاویر شدت روشنایي و قابلیت انعکاسي با شرایط مختلف بلور کردن تصاویر؛ (آ) تصویر اصلي،
(ب) تصویر قابلیت انعکاسي تصویر اصلي( ،ج) تصویر شدت روشنایي تصویر اصلي؛
(از ردیف دوم تصاویر ستون چپ) :تصاویر بلورشده( ،تصاویر ستون میاني) :تصاویر قابلیت بازتاب تصویر بلور شده،
(تصاویر ستون راست) :تصاویر شدت روشنایي تصویر بلور شده؛ درجه و مقادیر پیکسلهای جابجا شده در بلور کردن تصویر
به ترتیب از ردیف دوم به پایین15 :درجه با  31پیکسل28 ،درجه با  31پیکسل328 ،درجه با  31پیکسل328 ،درجه با 31
پیکسل328 ،درجه با  1پیکسل.

 1-5بهسازی تصویر با استفاده از بهسازی مولفهی اصلي خرابي تصویر
همانطور که پیشتر بیان شد ،بعضي انواع مختلف خرابي ،تاثیر متفاوتي بر روی مولفه شدت
روشنایي و قابلیت بازتاب تصویر دارند .اکنون که با تاثیر برخي خرابيها بر روی تصویر و مولفه تصویر آشنا
شدهاید ،باید تصویر را به کمک بهسازی مولفههای متاثر از خرابي بهبود دهیم .بنابراین بر اساس نوع
خرابي ،باید روش بهسازی مناسبي به کار گرفته شود .پس از جداسازی دو مولفهی شدت روشنایي و
قابلیت بازتاب از تصویر اصلي ،باید بررسي شود که چه نوع خرابي روی مولفهها تاثیر گذاشته است تا روش
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بهسازی مناسب برای اصالح آن انتخاب شود .با توجه به بخشهای قبلي ،خرابي ناشي از تغییر شدت
روشنایي و لغزش ،بهترتیب بر روی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابي تاثیر ميگذارند .بنابراین اگر
بتوان خرابي متاثر روی مولفه تصویر را بهسازی کرد و خرابي را برطرف نمود ،آنگاه تصویر اصلي نیز
بهسازی ميشود .در مواردی که چند خرابي روی یک تصویر تاثیر ميگذارند ،ميتوان فقط مولفهای از
تصویر را که تحت تاثیر قرار گرفته است بهسازی نمود .در ادامه این بخش نشان داده ميشود که با انتخاب
روش بهسازی مناسب بر روی مولفهی متاثر از خرابي ،تصویر بهبودیافتهی مطلوبتری ميتوان داشت.

3-1-5

بهسازی تصویر با بهسازی مولفه شدت روشنایي تصویر

بیان کردیم که عواملي نظیر شدت نور نامساعد در صحنه ،سبب خرابي تصویر ميشوند و این
خرابيها بر مولفه شدت روشنایي تصویر بیشترین تاثیر را ميگذارند .بنابراین برای بهسازی تصویر ميتوان
از بهسازی مولفه شدت روشنایي استفاده کرد و تصویری بهسازیشده با کیفیت بهتر بدست آورد.
در مواردی که تصویر در اثر شرایط نامساعد نوری صحنه خراب شده باشد ،ميتوان از روشهایي
چون فشردهسازی محدوده دینامیک[ ]22و بهسازی تصویر با تکیه بر اطالعات گاما[ ]55استفاده کرد.
بنابراین در تصاویر با خرابي ناشي از شدت روشنایي نامناسب ،ميتوان از تکنیکهای بهسازی موردنظر بر
روی مولفه شدت روشنایي استفاده کرده و سپس تصویر نهایي مطلوب را بدست آورد.
تصاویر (آ)( ،ز) و ( ) از شکل  ،4-5تصاویر متفاوت از چهره با شدت روشنایي غیر یکنواخت را
نشان ميدهند که این خرابي روی مولفه شدت روشنایي تاثیر گذاشته است .همانطور که ذکر شد ،یکي
از روشهای بهسازی شدت روشنایي نامناسب ،استفاده از روش فشردهسازی محدوده دینامیک است که
تصاویر (شکل  -4-5د)( ،شکل  -4-5ک) و (شکل  -4-5و) نتایج استفاده از این روش را نشان ميدهند.
حا اگر به جای استفاده از این تکنیک برای بهبود کل تصویر ،از آن برای بهسازی مولفه خرابي شدت
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روشنایي استفاده شود ،نتایج مطلوبتری بدست ميآید .براین اساس ،تصاویر (شکل  -4-5ر)( ،شکل -4-5
گ) و (شکل  -4-5ه) نتایج بهسازی مولفه شدت روشنایي بعد از جداسازی تصویر ،به کمک روش فشرده-
سازی محدوده دینامیک را نشان ميدهند .با توجه به تصاویر شکل  4-5و با مقایسهی نتایج بهسازی
تصاویر ،اصالح غیریکنواختي شدت روشنایي و کیفیت مطلوبتر نتایج در روش پیشنهادی قابل مشاهده
است.
در برخي از تصاویر با خرابي ناشي از شدت روشنایي غیر یکنواخت نیاز است تکنیک بهسازی
مناسبتری به کار گرفته شود .یکي از این تکنیکها ،بهسازی با تکیه بر اطالعات گاما تصویر است[.]55
در این روش ،گاماهای مناسب را برای ناحیههای مختلف از یک تصویر تخمین ميزنند.

(آ)

(ب)

(د)

12

(ج)

(ر)
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( ز)

(س)

(ک)

( )

(ش)

(گ)

(م)

(و)

(ن)

(ه )

شکل  :4-5بررسي و مقایسهی بهبود خرابي تصویر با اصالح مولفه شدت روشنایي؛ (آ ،ز ) ،تصویر اصلي؛ (ب ،س،
م) مولفه تخمینزدهشده شدت روشنایي؛ (ج ،ش ،ن)مولفه قابلیت انعکاسي؛ (د ،ک ،و) تصویر بهبود یافته بعد از بهسازی
کلي تصویر؛ (ر ،گ ،ه) تصویر بهبود یافته بعد از بهسازی مولفه شدت روشنایي تصویر
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برای بررسي این نکته که آیا بهسازی مولفهی شدت روشنایي در خرابيهایي که بر این مولفه تاثیر
ميگذارند ،با تغییر روش بهسازی نیز عملکرد خوبي دارد یا خیر ،روش بهسازی را تغییر ميدهیم .شکل
 ،3-5چند نمونه از تصاویر با شدت روشنایي غیریکنواخت و نامناسب را نشان ميدهد .برای نشاندادن این
موضوع که با اصالح خرابي مولفهی شدت روشنایي ،نتیجهی بهسازی مطلوبتری نسبت به بهسازی کل
تصویر بدست ميآید ،یکبار کل تصویر اصلي را با تکیه بر اطالعات گاما بهسازی کرده و بار دیگر با تکیه
بر بهسازی مولفهی شدت روشنایي تصویر بهسازی انجام شده است .با مقایسه تصاویر و نتایج بدستآمده
بر اساس روشهای مطرحشده ،عملکرد بهتر بهسازی تصاویر با تکیه بر مولفهی اصلي خرابي (که در این
قسمت مولفه شدت روشنایي است) نسبت به بهسازی کلي تصویر ،مشهود است.

(آ)

(ب)

11

(ج)
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(د)

(ز)

(ر)

( س)

( ش)

15

(م)
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( ن)

(و)

(ه)

شکل  :3-5مقایسه بهسازی تصاویر با روش اصالح گاما و روش پیشنهادی؛ (آ ،د ،س ،ن) تصاویر اصلي؛ (ب ،ر ،ش،
و) تصاویر بهسازی شده با روش اصالح گاما؛ (ج ،ز ،م ،ه) تصاویر بهسازی شده با تکیه بر اصالح مولفه شدت روشنایي

روش[ ]48یکي از کارهایي است که اخیرا در زمینه بهبود کیفیت و روشنایي تصاویر ارائه شده
است .جدا از کارهای شایستهای که در این مقاله انجام شده است و به شناسایي بهتر چهره کمک ميکند،
باید گفت که روش ارائه شده مختص تصاویر چهره بوده و نميتوان از آن انتظار داشت که بر روی تصاویر
غیرچهره نیز جواب مطلوبي ارائه دهد .اما ،ایده ارائهشده در این پایاننامه برای بهسازی شدت روشنایي
تصاویر غیرچهره نیز مناسب است .در شکل  2-5ميتوان تصاویر بهبودیافته با روش مطرح شده در []48
را با تصاویر بهسازیشده با روش این پایاننامه ،مقایسه کرد.
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(آ)

(ب)

(ج)

(د)

(ر)

(ز)

(و)

(ه)

(ی)

شکل  :2-5مقایسه عملکرد روش بهبود عملکرد تکنیک رتینکس در بهسازی تصاویر چهره و روش پیشنهادی پایان-
نامه( ،آ ،د ،و) تصاویر اصلي؛ (ب ،ر ،ه) تصاویر بهسازیشده با تکیه بر اصالح مولفه شدت روشنایي؛ (ج ،ز ،ی) تصاویر
بهسازی شده با روش بهبود عملکرد تکنیک رتینکس در بهسازی تصاویر چهره[]48

نتایج موجود در شکل  2-5نشان ميدهد که گرچه خرابي و سایه موجود در تصاویر ،با روش
بهسازی مرجع [ ]48برطرف و اصالح شده است ،ولي این خرابي به خرابي دیگری تبدیل شده است ،به-
گونهای که سبب از بینرفتن بافت تصویر گردید ،بخصوص در قسمتهایي که سایه در آنها حذف شده
است .این در حالي است که بهسازی تصویر با تکیه بر مولفه شدت روشنایي ،عالوهبر بهبود تصویر و
یکنواختکردن شدت روشنایي تصویر ،بافت تصویر را بهتر حفظ ميکند.
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2-1-5

بهسازی تصویر با بهسازی مولفه قابلیت بازتابي تصویر

عالوهبر تاثیر برخي انواع خرابي بر مولفهی شدت روشنایي ،مولفهی قابلیت بازتاب نیز تحت تاثیر
انواعي از خرابيها قرار ميگیرد .بنابراین ميتوان برای بهسازی تصویر از بهسازی مولفهی قابلیت بازتاب
استفاده کرد تا عملکرد و نتیجهی بهتری در بهسازی تصویر بدست آید .با توجه به بخشهای قبلي ،مات-
شدن تصویر یکي از خرابيهایي است که بر مولفه قابلیت بازتاب تاثیر گذاشته و سبب خرابي تصویر مي-
شود .تصویری با خرابي ناشي از لغزش دوربین و ماتشدن تصویر ،همانند تصاویر (شکل  -1-5ب) و
(شکل  -1-5و) درنظر بگیرید .یکبار به صورت کلي ،خرابي ماتشدن تصویر برطرف ميشود 3که تصاویر
(شکل  -1-5ج) و (شکل  -1-5ه) نتایج این بهسازی را نشان ميدهند .سپس بهجای بهسازی کلي تصویر،
فقط مولفهی قابلیت بازتابي را که خرابي بر آن بیشترین تاثیر را گذاشته است ،بهسازی ميشوند و تصاویر
نهایي بهبودیافته در شکل (شکل  -1-5د) و (شکل -1-5ی) نمایش داده شدهاند.
با مقایسهی نتایج بدستآمده ،تاثیر خرابي بر مولفه قابلیت بازتابي و نیز تاثیر اصالح خرابي بر مولفه
بازتاب مشخص است .ميتوان مشاهده کرد که بهسازی مولفه قابلیت بازتاب تصویری با کیفیت بهتر را
نتیجه ميدهد .عملکرد بهتر بهسازی مولفهی قابلیت بازتاب با چشم به آساني مشخص است ،ولي با این
وجود ،در بخشهای بعدی از معیارهای ارزیابي برای اطمینان از نحوه عملکرد روش پیشنهادی استفاده
ميشود .این نکته قابل ذکر است که اگر بتوان با روشهای بهسازی مناسبتری مولفهی قابلیت بازتاب را
در خرابيهایي مانند ماتشدن بهبود داد ،مطمئنا نتایج مطلوبتری نیز در بهبود کیفیت تصویر بدست
خواهد آمد.

Deblur
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(الف)

(ب)

(ج )

(د )

(ر)

( و)

(ه )

(ی )

شکل  :1-5تاثیر بهسازی مولفه قابلیت بازتابي تصویر ؛ (الف ،ر) تصاویر اصلي؛ (ب ،و) تصاویر مات شده؛ (ج ،ه)
تصاویر بدستآمده بعد از اصالح کلي خرابي تصاویر؛ (د ،ی) تصاویر بدست آمده بعد از اصالح خرابي مولفه قابلیت بازتاب
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بهطور کلي ،با توجه به نتایج بدستآمده در این بخش ميتوان نتیجه گرفت که انواع خرابي روی دو
مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتابي تصویر تاثیر ميگذارند .خرابيهایي مانند تغییر شدت روشنایي
محیط ،روی مولفه شدت روشنایي تصویر اصلي بیشترین تاثیر و خرابيهایي مانند ماتشدن تصویر،
بیشترین تاثیر را بر مولفه قابلیت بازتابي تصویر خواهند داشت .هرچند که مولفهی دیگر نیز ممکن است
کمي تحت تاثیر خرابي قرار گیرد ،ولي شدت تاثیر نسبت به مولفه اصلي خرابي بسیار اندک است .درواقع
خرابي روی یک مولفه بیشترین تاثیر را گذاشته و روی مولفهی دیگر تاثیر اندکي دارد .ميتوان با انتخاب
روش بهسازی مناسب برای اصالح خرابي مولفهی مورد نظر ،خرابي و تغییرات اعما شده روی مولفهی
اصلي خرابي (شدت روشنایي و یا مولفهی قابلیت بازتاب) را بدون درنظر گرفتن مولفهی دیگر تصویر،
بهبود داده و تصویری بهسازی شده با کیفیت بهتر بدست آورد .واضح است که اگر بتوان مولفهی دیگر که
تحت تاثیر اندک خرابي قرار گرفته است ،با روش بهسازی مناسبي بهبود داد ،نتیجهی بهسازی مطلوب-
تری بدست خواهد آمد .در بخش بعدی نمونههایي از این نتایج را مشاهده ميکنید.

 5-5بهسازی تصویر با استفاده از بهسازی هر دو مولفهی تصویر
همانطور که در بخشهای قبل بیان شد ،به کمک جداسازی دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت
بازتابي تصویر و با درنظر گرفتن نوع خرابي تصویر ،ميتوان تصویر را بهبود داد .این بهسازی ميتواند با
بهبود جداگانهی هریک از مولفهها و با توجه به نوع خرابي که روی یک مولفه بیشترین تاثیر را دارد ،انجام
شود .ممکن است خرابي مورد نظر روی مولفهی دیگر نیز تاثیر گذارد ولي تاثیر خرابي روی مولفهی دیگر
اندک ميباشد .در نتیجه با انتخاب روش بهسازی مناسب ،ميتوان تاثیر اندک خرابي روی مولفه را اصالح
نمود و تصویری با کیفیت بهتر و مطلوبتر در بهسازی تصویر بدست آورد.
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3-5-5

تاثیر بهبود مولفه قابلیت بازتابي هنگام بهسازی مولفه شدت روشنایي

با توجه به بخشهای قبلي ،بهسازی مولفه شدت روشنایي با روش بهسازی مناسب و بدستآوردن
تصویر اصلي به کمک مولفه قابلیت بازتاب ،نسبت به بهبود کلي تصویر و بدون در نظر گرفتن مولفههای
تصویر ،نتیجه بهتری در بهبود تصویر دارد .نشان داده شد که خرابي شدت روشنایي نامناسب روی مولفه-
ی شدت روشنایي بیشترین تاثیر را ميگذارد و تاثیر اندکي بر مولفه قابلیت بازتاب دارد ،بنابراین با برطرف
کردن و اصالح تاثیر اندک خرابي روی مولفهی دیگر یعني قابلیت بازتاب با استفاده از روش بهسازی
مناسب ،تصویر بهبود یافته با کیفیت باالتری خواهیم داشت.
بعد از جداسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب یک تصویر با خرابي شدت نور نامناسب،
مولفهی شدت روشنایي که تحت تاثیر بیشتری از خرابي شدت روشنایي نامناسب قرار گرفته است ،با
روش بهسازی مناسبي ،بهبود ميیابد .سپس مولفهی قابلیت بازتاب را با روش بهسازی مناسب ،بهبود داده
تا بتوان اندک تاثیر خرابي شدت روشنایي بر این مولفه را برطرف کرد تا در نهایت تصویر بهسازی شدهی
مناسبي از ترکیب تصاویر بهسازی شدهی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب بدست آید.
شکل  ،38-5تصویر مرد عکاس را بههمراه تصویر خراب شده با شدت نور نامناسب و تصاویر
بهسازیشده با روشهای مختلف بهسازی را نشان ميدهد .در این تصاویر ،یکبار تصویر خرابشده با
روش بهسازی کلي ،یعني بدون درنظر گرفتن مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب و با کمک روش
بهسازی محدوده دینامیک بهبود ميیابد .سپس از مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب برای
بهسازی تصویر استفاده ميشود .یعني هریک از مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتاب با روش
بهسازی متفاوتي بهبود ميیابند و سپس به کمک دو تصویر بهسازیشده ،تصویر نهایي بهبودیافته به
نمایش درميآید .روش بهسازی مولفه شدت روشنایي بر اساس محدوده دینامیک است و برای بهبود
مولفه قابلیت بازتاب ،روشهای بهسازی به کمک گاما ،برابرسازی هیستوگرام ،برابرسازی انطباقي
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هیستوگرام ،تیزکردن تصویر( )sharpو بهسازی به کمک محدوده دینامیک درنظر گرفته شدهاند .همان-
طور که از ظاهر تصاویر مشخص است ،برخي از روشهای بهسازی در بهسازی مولفه قابلیت بازتاب بهتر
عمل کرده و نتایج بهتری بدست آمده است.
برای مقایسه نتایج بدستآمده باید بدانیم کدام روش بهتر عمل کرده است .عالوهبر استفاده از
معیارهای ارزیابي کیفیت تصاویر که در فصلهای قبل معرفي کردهایم ،یکي از روشهای پیشنهادی برای
ارزیابي نتایج این است که تصاویر بهسازیشدهی بدست آمده را از تصویر اصلي و بدون خرابي شدت
روشنایي نامناسب ،کم کرد .تصاویر بدستآمده بعد از این تفریق ،بیانگر چگونگي عملکرد روشهای
بهسازی و در نتیجه تصاویر بهسازیشده هستند .نتیجهی تفریق تصویر بهسازیشده و تصویر اصلي بدون
خرابي دو حالت دارد .در حالت او  ،نتیجه ممکن است تصویر یکنواختي بدست آید که بیانگر عملکرد
خوب روش بهسازی و نتیجه مطلوب در بهسازی تصویر است .زیرا تصویر یکنواخت بیانگر نزدیک بودن
تصویر بهسازیشده به تصویر اصلي و بدون خرابي است .در حالت دوم ،تصویری غیر یکنواخت بدست
خواهد آمد که قسمتهایي از تصویر در آن برجستهتر و واضحتر است .این حالت بیانگر این موضوع است
که تصویر بهسازیشده ،در آن قسمتها نتوانسته عملکرد خوبي داشته باشد و نتیجه با تصویر اصلي فاصله
دارد .بنابراین روش بهسازی مناسبتری برای بهبود تصویر ميتوان انتخاب شود .شکل  ،33-5تصاویری را
نشان ميدهد که نتیجهی تفریق تصاویر بهسازیشده از تصویر اصلي و بدون خرابي شکل  38-5است.
همانطور که تصاویر نشان ميدهند ،وقتي مولفه شدت روشنایي را با روش بهسازی محدوده دینامیک و
مولفه قابلیت بازتاب را با روش گاما بهسازی کنیم ،تصویر یکنواختتری نسبت به روشهای دیگر بدست
ميآید که بیانگر عملکرد بهتر این روشها در بهسازی مولفهها است .البته اگر هر دو مولفه را با روش
محدوده دینامیک بهسازی کنیم ،باز هم نتیجهی خوبي بدست ميآید ،هرچند این نتیجه نسبت به روش
بهسازی مولفه قابلیت بازتاب با گاما ،ضعیفتر است.
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(آ)

(ب )

(د)

(ر )

( ج)
SSIM= 0.644

SSIM=0.824

(و)

(ز)
SSIM= 0.836

(ه)
SSIM=0.782

SSIM=0.821

SSIM= 0.393

(ی)
SSIM= 0.770

SSIM= 0.843

شکل  :38-5بهسازی مولفههای تصویر(نمونه او )( ،آ) تصویر اصلي( ،ب) تصویر خراب شده( ،ج) بهسازی کل تصویر
بدون درنظر گرفتن مولفههای تصویر( ،د) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت روشنایي( ،ر) بهسازی تصویر با بهبود
مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی به کمک گاما( ،ز) بهسازی
تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی برابرسازی
هیستوگرام( ،و) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با
روش بهسازی برابر سازی انطباقي هیستوگرام( ،ه) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک
و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی تیزکردن تصویر(( ،)sharpی) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي و
قابلیت بازتاب با روش بهسازی محدوده دینامیک
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(آ)

(ب )

(ج)

(د)

(ر )

(ز)

شکل  :33-5نمایش چگونگي عملکرد روشهای بهسازی با تفریق تصاویر بهسازی شده از تصویر اصلي(نمونه او )،
(آ) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت روشنایي( ،ب) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده
دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی به کمک گاما( ،ج) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با
روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی برابرسازی هیستوگرام( ،د) بهسازی تصویر با بهبود
مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی برابر سازی انطباقي
هیستوگرام( ،ر) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با
روش بهسازی تیزکردن تصویر(( ،)sharpی) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب با روش بهسازی
محدوده دینامیک

همانطور که قبال بیان کردیم ،یکي از روشهای ارزیابي عملکرد روش پیشنهادی ،در تصاویری که
مرجع اصلي تصاویر خراب موجود است ،استفاده از معیارهای ارزیابي کیفیت تصویر است .در این قسمت از
پایاننامه ،از معیار ارزیابي  SSIMبرای مقایسه کیفیت تصاویر استفاده شده است .همانطور که از مقادیر
نشاندادهشده در زیر هریک از تصاویر شکل  38-5مشخص است ،بیشترین مقدار  SSIMمتعلق به حالتي
است که هر دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب بهطور جداگانه بهسازی شدهاند .مولفهی شدت
روشنایي با روشي مانند محدوده دینامیک بهسازی ميشود و خرابي ناشي از شدت روشنایي ،که روی
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مولفهی شدت روشنایي بیشترین تاثیر را دارد ،اصالح ميشود .همچنین مولفه قابلیت بازتاب که تحت
تاثیر اندکي از شدت روشنایي قرار ميگیرد ،با روش بهسازی همانند محدوده دینامیک و یا به روش اصالح
گاما بهسازی ميشود.
شاید این موضوع مطرح شود که اگر تصویر را بهصورت کلي و با روشي مانند اصالح گاما بهسازی
شود ،نتیجه بهتری بدست ميآید .شکل  32-5تصویری را نشان ميدهد که نتیجهی بهسازی تصویر
خرابشدهی (شکل -38-5ب) ،بهصورت کلي و با استفاده از روش بهسازی اصالح گاما است .با توجه به
مقدار  SSIMبدست آمده و مقایسهی آن با مقادیر شکل  ،38-5مشخص است که بهسازی تصویر با
استفاده از بهسازی مولفهای تصویر در مقایسه با بهسازی کلي تصویر و بدون استفاده از مولفههای تصویر
عملکرد بهتری خواهد داشت.

SSIM= 0.794

شکل  :32-5بهسازی تصویر با استفاده از بهسازی کلي تصویر با روش اصالح گاما

شکل  ،31-5تصویر  lenaرا همراه تصویر خراب شده با شدت روشنایي نامناسب ،تصاویر بهسازی-
شده با بهسازی کلي و بهسازی مولفهای تصویر نمایش ميدهد .در شکل  ،31-5نتایج عملکرد روشهای
بهسازی روی مولفهها ،نشان داده شده است .با توجه به توضیحات دادهشده درمورد تصاویر شکل  38-5و
شکل  33-5و با مقایسه تصاویر شکل  ،31-5ميتوان گفت بهسازی مولفههای شدت روشنایي و مولفه
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قابلیت بازتاب با روش بهسازی محدوده دینامیک نسبت به بهسازی کلي تصویر و بدون درنظر گرفتن
مولفهها ،نتیجه و عملکرد بهتری دارد.
با مقایسه مقادیر SSIMهای تصاویر شکل  ،31-5واضح است که تصویری که در آن هر دو مولفهی
شدت روشنایي و قابلیت بازتابي با روش بهسازی محدوده دینامیک ،بهسازی شدهاند (شکل  -31-5ی)،
دارای کیفیت باالتری است .البته باید به این نکته نیز توجه کرد که روش بهسازی انتخابي نیز باید مناسب
باشد ،زیرا با توجه به این تصاویر ،مشاهده ميکنید که تصویری که در آن فقط مولفهی شدت روشنایياش
بهسازی شده است(شکل  -31-5د) ،نسبت به برخي تصاویری که در آنها مولفه قابلیت بازتابي نیز بهسازی
ميشود ،عملکرد بهتر و باالتری دارد .بنابراین استفاده از روشهای بهسازی مناسب ،در افزایش عملکرد
بهسازی مولفهای موثر بوده و نقش بسزایي دارد.
نکتهی جالبي که در رابطه با این تصویر خراب ميتوان ذکر کرد این است که اگر تصویر را بهصورت
کلي و با روش اصالح گاما بهسازی کنیم نتیجهی بهتری نسبت به بهسازی مولفههای تصویر با روش
بهسازی محدوده دینامیک (شکل -31-5ی) دارد .ولي دقت داشته باشید که اگر مولفهی شدت روشنایي
را با روش بهسازی اصالح گاما بهسازی کنیم ،با مقایسه مقادیر  SSIMآنها ،مشخص ميشود که همچنان
بهسازی مولفهای عملکرد بهتری نسبت به بهسازی کلي تصویر دارد .همچنین ،اگر تاثیر اندک خرابي
شدت روشنایي روی مولفه قابلیت بازتاب را با روش بهسازی همچون محدوده دینامیک بهسازی شود،
تصویری با کیفیت بهتر نسبت به دو تصویر قبلي بدست ميآید .ميتوانید تصاویر بدستآمده از این
بهسازیها را در شکل  35-5مشاهده کنید .به کمک تصاویر شکل  35-5و مقایسهی مقادیر SSIMهای
مربوط به این تصاویر ،ميتوان به عملکرد بهتر بهسازی مولفهای تصویر نسبت به بهسازی کلي تصویر پي
برد.
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(آ)

(ب)
SSIM= 0.630

(د)
SSIM=0.823

SSIM= 0.762

( ر)
SSIM=0.759

(و)
SSIM=0.751

(ج)

(ز)
SSIM= 0.573

(ه)
SSIM= 0.755

(ی)
SSIM=0.825

شکل  :31-5بهسازی مولفهای تصویر(نمونه دوم)( ،آ) تصویر اصلي( ،ب) تصویر خراب شده( ،ج) بهسازی کل تصویر
بدون درنظر گرفتن مولفههای تصویر( ،د) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت روشنایي( ،ر) بهسازی تصویر با بهبود
مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی به کمک گاما( ،ز) بهسازی
تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی برابرسازی
هیستوگرام( ،و) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با
روش بهسازی برابر سازی انطباقي هیستوگرام( ،ه) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک
و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی تیزکردن تصویر(( ،)sharpی) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي و
قابلیت بازتاب با روش بهسازی محدوده دینامیک
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(آ)

(د )

( ج)

(ب)

(ز)

(ر)

شکل  :31-5نمایش چگونگي عملکرد روشهای بهسازی با تفریق تصاویر بهسازی شده از تصویر اصلي(نمونه دوم)،
(آ) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت روشنایي( ،ب) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده
دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی به کمک گاما( ،ج) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با
روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی برابرسازی هیستوگرام( ،د) بهسازی تصویر با بهبود
مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی برابر سازی انطباقي
هیستوگرام( ،ر) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با
روش بهسازی تیزکردن تصویر(( ،)sharpی) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب با روش بهسازی
محدوده دینامیک

382

فصل پنجم  :بهسازی مولفهای تصویر

(الف)

(ب)

SSIM= 0.832

(ج )

SSIM= 0.869

SSIM= 0.872

شکل  :35-5مقایسه عملکرد بهسازی کلي تصویر با بهسازی مولفهای تصویر؛ (الف) تصویر بهسازیشده با اعما
روش اصالح گاما روی کل تصویر؛ (ب) تصویر بهسازی شده با بهسازی مولفهی شدت روشنایي تصویر با استفاده از روش
اصالح گاما؛ (ج) تصویر بهسازی شده با بهسازی هر دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب (بهسازی مولفه شدت
روشنایي با روش اصالح گاما و بهسازی مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی محدوده دینامیک)

شکل  34-5شامل تصویری است که در آزمایشگاه ،تحت شدت روشنایي نامناسب تهیه کردیم و نام
آنرا تصویر رویا گذاشتهایم .همانطور که مشاهده ميکنید ،تصویری که در آن مولفه شدت روشنایي با
روش بهسازی محدوده دینامیک بهبود یافته است ،کیفیت بهتری نسبت به بهسازی کل تصویر با همان
روش(بهسازی محدوده دینامیک) دارد .همچنین ،اگر تاثیر اندک خرابي شدت روشنایي بر روی مولفه
قابلیت بازتاب با روشي همانند بهسازی محدوده دینامیک برطرف شود ،نتیجه مطلوبي بدست ميآید
(شکل  -34-5د) که در مقایسه با بهسازی کلي تصویر ،شامل شدت روشنایي یکنواختتر و وضوح جزئیات
بیشتر است .با مقایسه مقادیر  SSIMنوشتهشده در زیر هر یک از تصاویر بهسازیشده ،نحوه عملکرد
بهسازی مولفهای واضح بوده و بیانگر عملکرد بهتر بهسازی مولفهای تصویر نسبت به بهسازی کلي تصویر
ميباشد.
با توجه به تصاویر شکل  ،33-5مشاهده ميکنید که اگر تصویر خراب (شکل  -34-5آ) را با استفاده
از روش بهسازی دیگری مانند بهسازی گاما ،بهبود دهیم ،نتیجهی مطلوبي بدست نميآید .ولي اگر فقط
مولفه شدت روشنایي را با روش گاما بهسازی کنیم ،نتیجهی بهتری نسبت به بهسازی مولفهی شدت
روشنایي با روش محدوده دینامیک (شکل  -34-5ج) و بهسازی هر دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت
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بازتاب به روش محدوده دینامیک (شکل  -34-5ه) ،دارد .حا اگر عالوه بر بهسازی مولفه شدت روشنایي
با روش گاما ،مولفهی قابلیت بازتاب را با روش محدوده دینامیک بهسازی شود ( شکل  -34-5ج) ،عملکرد
بهتری نسبت به تصاویر بهسازیشدهی قبلي دارد .بنابراین بهسازی تصویر با استفاده از بهسازی مولفهای
تصویر عملکرد بهتری دارد که با انتخاب روش بهسازی مناسب ميتوان عملکرد بهتر این روش پیشنهادی
را افزایش داد.

(ب)

(آ)

SSIM= 0.591

(د )

(ج )

SSIM=0.595

(ر)

SSIM=0.565

(ز)

SSIM=0.481

SSIM= 0.086
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(ه )

(و )

SSIM= 0.597

SSIM= 0.522

شکل  :34-5بهسازی مولفهای تصویر(نمونه سوم)( ،آ) تصویر اصلي( ،ب) بهسازی کل تصویر بدون درنظر گرفتن
مولفههای تصویر( ،ج) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت روشنایي( ،د) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي
با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی به کمک گاما( ،ر) بهسازی تصویر با بهبود مولفه
شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی برابرسازی هیستوگرام( ،ز) بهسازی
تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی برابر سازی
انطباقي هیستوگرام( ،و) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و بهبود مولفه قابلیت
بازتاب با روش بهسازی تیزکردن تصویر(( ،)sharpه) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب با روش
بهسازی محدوده دینامیک

(الف)

(ب)
SSIM= 0.539

( ج)
SSIM= 0.599

SSIM= 0.614

شکل  :33-5مقایسه عملکرد بهسازی کلي تصویر با بهسازی مولفهای تصویر(نمونه سوم)؛ (الف) تصویر بهسازیشده
با اعما روش اصالح گاما روی کل تصویر؛ (ب) تصویر بهسازی شده با بهسازی مولفهی شدت روشنایي تصویر با استفاده از
روش اصالح گاما؛ (ج) تصویر بهسازی شده با بهسازی هر دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب (بهسازی مولفه شدت
روشنایي با روش اصالح گاما و بهسازی مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی محدوده دینامیک)
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عالوهبر تصاویر نشاندادهشده در باال ،تصاویر شکل  ،32-5شکل  ،31-5شکل  28-5و شکل 23-5
نمونههای دیگری از بهسازی مولفهای تصویر را هنگام خرابي شدت روشنایي ،نشان ميدهند .با توجه به
تصاویر نشاندادهشده و مقادیر SSIMهای بدستآمده و نوشتهشده در زیر هریک از تصاویر بهسازیشده،
عملکرد بهتر روش پیشنهادی و بهسازی مولفهای تصاویر نسبت به بهسازی کلي تصاویر ،واضح و آشکار
است.
بنابراین با توجه به نمونه تصاویر نشاندادهشده و مقایسهی مقادیر SSIMهای بدستآمده  ،ميتوان
به صراحت بیان کرد که بهسازی مولفهای تصویر ،هنگامي که تصویر با خرابي همانند شدت روشنایي
نامناسب خراب شده باشد ،نتیجه مطلوبتری نسبت به بهسازی کلي دارد .در بهسازی مولفهای تصویر ،هر
یک از مولفهها با توجه به نوع خرابي و تاثیر آن بر مولفهها ،به کمک روش بهسازی مناسب ،بهسازی مي-
شوند .گهگاهي مشاهده ميشود که بهسازی کلي تصویر با یک روش بهسازی ،از بهسازی مولفهای تصویر
با روش بهسازی متفاوت دیگری ،نتیجه بهتری دارد .ولي این نکته را باید مورد توجه قرار داد که اگر
مولفههای تصویر نیز با روش بهسازیای که نتیجه بهتری داشته است ،بهبود یابند ،تصویر بهسازیشده
دارای کیفیت و نتیجه مطلوبتری نسبت به بهسازی کلي تصویر خواهد بود .بنابراین با قطعیت ميتوان
بیان کرد که بهسازی مولفهای تصویر عملکرد مطلوبتر و بهتری نسبت به بهسازی کلي تصویر دارد و
انتخاب روش بهسازی مناسب ،در افزایش عملکرد بهسازی مولفهای تصویر نقش بسزا و مهمي دارد.

332

فصل پنجم  :بهسازی مولفهای تصویر

(آ)

(ب)

(د)

(ر )

(ج )
SSIM=0.626

SSIM=0.787

SSIM= 0.768

(ز)
SSIM= 0.806

(و)

SSIM=0.825

(ی )
SSIM=0.882

SSIM= 0.875

شکل  :32-5بهسازی مولفهای تصویر(نمونه چهارم)( ،آ) تصویر اصلي( ،ب) تصویر با خرابي غیر یکنواخت شدت
روشنایي( ،ج) بهسازی کل تصویر بدون درنظر گرفتن مولفههای تصویر( ،د) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت
روشنایي با روش محدوده دینامیک( ،ر) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي و مولفه قابلیت بازتاب با روش
محدوده دینامیک ( ،ز) بهسازی کل تصویر با روش بهسازی گاما( ،و) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت روشنایي با
روش بهسازی گاما( ،ه) بهسازی تصویر با استفاده از بهسازی هر دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب (بهسازی مولفه
شدت روشنایي با روش بهسازی گاما و بهسازی مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی محدوده دینامیک)
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(آ)

(ج)

(ب)
SSIM=0.601

(ر)

(د)
SSIM=0.729

SSIM= 0.718

(ز)
SSIM= 0.769

(و)

SSIM=0.779

(ی )
SSIM= 0.835

SSIM=0.826

شکل  :31-5بهسازی مولفهای تصویر(نمونه پنجم)( ،آ) تصویر اصلي( ،ب) تصویر با خرابي غیر یکنواخت شدت
روشنایي( ،ج) بهسازی کل تصویر بدون درنظر گرفتن مولفههای تصویر( ،د) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت
روشنایي با روش محدوده دینامیک( ،ر) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي و مولفه قابلیت بازتاب با روش
محدوده دینامیک ( ،ز) بهسازی کل تصویر با روش بهسازی گاما( ،و) بهسازی تصویر با استفاده از بهسازی هر دو مولفهی
شدت روشنایي و قابلیت بازتاب ( بهسازی مولفه شدت روشنایي با روش بهسازی گاما و بهسازی مولفه قابلیت بازتاب با روش
بهسازی محدوده دینامیک)( ،ی) بهسازی تصویر با استفاده از بهسازی هر دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب با
روش بهسازی گاما
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(آ)

(ب)

(د)

(ر )

(ج )
SSIM= 0.623

SSIM=0.797

(و)

(ز)
SSIM= 0.799

(ه)
SSIM=0.844

SSIM=0.784

SSIM=0.786

(ی)
SSIM= 0.848

SSIM=0.858

شکل  :28-5بهسازی مولفههای تصویر(نمونه ششم)( ،آ) تصویر اصلي( ،ب) تصویر با خرابي غیر یکنواخت شدت
روشنایي( ،ج) بهسازی کل تصویر بدون درنظر گرفتن مولفههای تصویر( ،د) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت
روشنایي با روش محدوده دینامیک( ،ر) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي و مولفه قابلیت بازتاب با روش
محدوده دینامیک ( ،ز) بهسازی کل تصویر با روش بهسازی گاما( ،و) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت روشنایي با
روش بهسازی گاما( ،ه) بهسازی تصویر با استفاده از بهسازی هر دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب (بهسازی مولفه
شدت روشنایي با روش بهسازی گاما و بهسازی مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی محدوده دینامیک)( ،ی) بهسازی
تصویر با استفاده از بهسازی هر دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب با روش بهسازی گاما
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(آ)

(ب)

(د)

(ر )

(ج)
SSIM= 0.628

SSIM=0.750

SSIM=0.707

(ز)
SSIM= 0.763

(و)

SSIM=0.789

(ی )
SSIM=0.805

SSIM= 0.797

شکل  :23-5بهسازی مولفهای تصویر(نمونه هفتم)( ،آ) تصویر اصلي( ،ب) تصویر با خرابي غیر یکنواخت شدت
روشنایي( ،ج) بهسازی کل تصویر بدون درنظر گرفتن مولفههای تصویر( ،د) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت
روشنایي با روش محدوده دینامیک( ،ر) بهسازی تصویر با بهبود مولفه شدت روشنایي و مولفه قابلیت بازتاب با روش
محدوده دینامیک ( ،ز) بهسازی کل تصویر با روش بهسازی گاما( ،و) بهسازی تصویر با بهبود فقط مولفه شدت روشنایي با
روش بهسازی گاما( ،ی) بهسازی تصویر با استفاده از بهسازی هر دو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب (بهسازی مولفه
شدت روشنایي با روش بهسازی گاما و بهسازی مولفه قابلیت بازتاب با روش بهسازی محدوده دینامیک)،
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در شکل  4-5نمونهای از تصاویر نشان داده شد که در آنها بهسازی مولفه شدت روشنایي که تحت
تاثیر بیشتری از خرابي قرار گرفته بود ،نتیجه بهتری از بهسازی کل تصویر داشت .بیان شد که اگر تاثیر
اندک خرابي روی مولفه قابلیت بازتاب با یک روش بهسازی مناسب برطرف شود ،تصویری با کیفیت بهتر
بدست خواهد آمد که جزئیات تصویر در آن واضحتر است .برای اثبات عملکرد خوب روش پیشنهادشده (
بهسازی مولفهای تصویر) ،عالوهبر بهسازی مولفه شدت روشنایي تصاویر شکل  ،4-5مولفه قابلیت بازتاب
تصاویر نیز بهسازی ميشود .تصاویر شکل -22-5د و شکل -22-5ی نتایج بهسازی هردو مولفه شدت
روشنایي و قابلیت بازتاب تصاویر شکل  4-5را نشان ميدهند .شکل -22-5د تصویری را نشان ميدهد که
در آن عالوهبر بهسازی مولفه شدت روشنایي ،مولفه قابلیت بازتاب با استفاده از روش گاما و در شکل
-22-5ی هر دو مولفه بهطور جداگانه با روش محدوده دینامیک بهبود یافتهاند .درنهایت در هر دو تصویر،
تصاویری واضحتر با روشنایي یکنواختتری بدست آمده است.

(آ)

(ر)

(ب)

(ج)

(د)

(ز)

(و)

(ی )

شکل  :22-5تاثیر بهبود دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در خرابي شدت روشنایي(نمونه او )( ،آ ،ر)
تصویر اصلي( ،ب ،ز) تصویر بهبودیافته با اعما محدوده دینامیک روی کل تصویر اصلي( ،ج ،و) تصویر بهبودیافته با
بهسازی مولفه شدت روشنایي( ،د ،ی) تصویر بهبودیافته با بهسازی دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب
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با مقایسه تصاویر بدستآمده در شکل  ،22-5مشخص است تصاویری که در آنها هر دو مولفه
شدت روشنایي و قابلیت بازتاب بهبود یافته است ،شدت روشنایي یکنواختتری داشته و جزئیات و لبهها
در این تصاویر واضحتر است ،و این بیانگر عملکرد بهتر بهسازی مولفهای تصویر است.
تصاویر شکل  21-5نمونههای دیگر از عملکرد بهتر بهسازی مولفهای را نشان ميدهند .در این
شکل ،تصاویری که در آن مولفه شدت روشنایي با روش محدوده دینامیک و مولفه قابلیت بازتاب با روش
بهسازی گاما بهبود ميیابند ،نسبت به دو تصویر بهسازی شدهی دیگر (که در آنها روش بهسازی محدوده
دینامیک و روش بهسازی گاما بهطور کلي روی تصاویر ،اعما شدهاند و تصاویر بهبود یافتهاند) ،ازنظر
یکنواختي شدت روشنایي و مشخص بودن جزئیات ،کیفیت بهتری دارند.

(آ)

(ب)

(د)

(ج)

(ر )
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(ز)

(س)

(و)

(ه)

(ی)

شکل  :21-5تاثیر بهبود دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در خرابي شدت روشنایي(نمونههای دوم و سوم)،
(آ ،ز) تصویر اصلي(،ب ،س) تصویر بهبودیافته با روش بهسازی گاما روی کل تصویر اصلي( ،ج ،و) تصویر بهبودیافته با روش
بهسازی محدوده دینامیک روی کل تصویر اصلي( ،د ،ه) تصویر بهبودیافته با بهسازی مولفه شدت روشنایي با روش بهسازی
محدوده دینامیک( ،ر ،ی) تصویر بهبودیافته با بهسازی دو مولفه شدت روشنایي با روش بهسازی محدوده دینامیک و
قابلیت بازتاب با روش بهسازی گاما

2-5-5

تاثیر بهبود مولفه شدت روشنایي هنگام بهسازی مولفه قابلیت بازتابي

در بخشهای قبلي بیان شد که برخي خرابيها ،بیشترین تاثیر را بر روی مولفه قابلیت بازتاب
تصویر ميگذارند .با توجه به توضیحات و تصاویر شکل  ،1-5مشاهده کردید که بهسازی خرابي مولفه
قابلیت بازتاب نتیجه خوبي نسبت به بهسازی کلي تصویر دارد و با بهسازی خرابي مولفه قابلیت بازتابي
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نتیجه بهتری نسبت به بهسازی کلي تصویر و بدون درنظر گرفتن مولفهها ،بدست ميآید .گاهي این
خرابيها بر مولفهی دیگر یعني شدت روشنایي تاثیر ميگذارند ،هرچند این تاثیر اندک است ولي سبب
ميشود تصویر نهایي بعد از بهسازی مولفه قابلیت بازتاب نتیجه مطلوب و دلخواه را ندهد .بنابراین
پیشنهاد ميشود عالوه بر بهسازی مولفه قابلیت بازتاب ،مولفه شدت روشنایي نیز با روش مناسبي بهسازی
شود تا اندک خرابي مورد نظر برطرف شده و تصویری با کیفیت بهتر بدست آید.
شکل  ،21-5تصاویری با خرابي ماتشدن تصویر را نشان ميدهند که در آنها خرابي ماتشدن،
بیشترین تاثیر را بر روی مولفه قابلیت بازتاب داشته و تاثیر اندکي بر مولفه شدت روشنایي ميگذارد .در
این شکل ،یکبار تصاویر خراب بهطور کلي بهبود ميیابند و بار دیگر مولفههای تصویر و درنتیجه تصاویر
اصلي با تکیه بر بهسازی مولفهای بهبود ميیابند .تصاویر شکل -21-5ج ،شکل -21-5س و شکل -21-5ه
نتیجهی بهسازی فقط مولفه قابلیت بازتاب و تصاویر شکل -21-5د ،شکل -21-5م و شکل -21-5ی
نتیجهی بهسازی هر دو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتابي را نشان ميدهند .در نتیجه ،تاثیر زیاد
خرابي بر مولفه قابلیت بازتاب و تاثیر اندک خرابي بر مولفه شدت روشنایي بهطور جداگانه بهسازی شده و
در نهایت تصویر بهسازیشده بدست ميآید .همانطور که از تصاویر بدستآمده پیداست ،تصاویر بهسازی-
شده نهایي با بهسازی هردو مولفه قابلیت بازتاب و شدت روشنایي ،نسبت به تصاویر بهسازیشدهی کلي و
تصویر بهسازیشده با تکیه بر بهسازی فقط مولفه قابلیت بازتابي نتیجهی بهتری دارند .جدا از مشاهده
چشمي تصاویر ،با مقایسهی مقادیر معیارهای ارزیابي  PSNRو  SSIMکه متناسب با هر تصویر در زیر هر
یک از تصاویر بهسازیشده نشان داده شده است ،ميتوان به عملکرد بهتر روش بهسازی مولفهای پي برد.
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) (آ

)(د

) (ج

)(ب

PSNR= 22.289

PSNR= 20.769

PSNR=19.582

SSIM= 0.676

SSIM= 0.670

SSIM= 0.641

)(ر

)(م

) (س

)(ز

PSNR= 21.484

PSNR= 19.610

PSNR=18.114

SSIM= 0.654

SSIM= 0.640

SSIM= 0.626
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( ن)

(و)

(ی )

(ه)
PSNR=19.288

PSNR= 19.599

PSNR= 19.864

SSIM= 0.627

SSIM= 0.645

SSIM= 0.654

شکل  :21-5تاثیر بهسازی هردو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در خرابي قابلیت بازتاب(نمونههای او  ،دوم،
سوم) ؛ (آ ،ر ،ن) تصاویر مات شده ؛ (ب ،ز ،و) تصاویر بدستآمده بعد از اصالح کلي خرابي تصاویر؛ (ج ،س ،ه) تصاویر
بهسازیشده بدست آمده بعد از بهسازی مولفه قابلیت بازتاب؛ (د ،م ،ی) تصاویر بهسازیشده بدست آمده بعد از بهسازی هر
دو مولفه قابلیت بازتاب و شدت روشنایي

شکل  ،25-5شکل  ،24-5شکل  ،23-5شکل  ،22-5شکل  21-5و شکل  18-5نمونههای دیگر از
تصاویری را نشان ميدهند که بیانگر عمکرد بهتر بهسازی مولفهای تصویر نسبت به بهسازی کل تصویر
است .به این نکته دقت فرمایید که با توجه به تاثیر اندک خرابي بر مولفه شدت روشنایي ،بهسازی مولفه
شدت روشنایي تاثیر اندکي بر تصویر بهسازیشده نهایي خواهد داشت .بنابراین با مقایسه مقادیر  SSIMو
 PSNRتصاویر بدستآمده ،متوجه تفاوت اندک این مقادیر در تصاویر بهسازیشده با بهسازی هردو مولفه
و تصاویر بهسازیشده با بهسازی فقط مولفه قابلیت بازتاب خواهید شد .با این وجود ،با برطرف کردن تاثیر
اندک خرابي مولفه شدت روشنایي ،تصاویر بهسازیشده دارای کیفیت بهتری نسبت به تصاویر بهسازی-
شده کلي هستند و این بیانگر عملکرد بهتر روش پیشنهادی ميباشد.
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(آ)

(ج)

(ب)

(ر)

(د)
PSNR= 16.795

PSNR= 21.789

PSNR= 22.966

SSIM= 0.751

SSIM= 0.768

SSIM= 0.778

شکل  :25-5تاثیر بهسازی هردو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در خرابي قابلیت بازتاب(نمونه چهارم) ؛ (آ)
تصویر اصلي؛ (ب) تصویر مات شده ؛ (ج) تصویر بدستآمده بعد از اصالح کلي خرابي تصاویر؛ (د) تصویر بهسازیشده بدست
آمده بعد از بهسازی مولفه قابلیت بازتاب؛ (ر) تصویر بهسازیشده بدست آمده بعد از بهسازی هر دو مولفه قابلیت بازتاب و
شدت روشنایي
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(آ)

(ج)

(ب)

(ز )

(د)
PSNR= 13.859

PSNR= 18.604

PSNR= 20.168

SSIM= 0.770

SSIM= 0.776

SSIM= 0.784

شکل  :24-5تاثیر بهسازی هردو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در خرابي قابلیت بازتاب(نمونه پنجم) ؛ (آ)
تصویر اصلي؛ (ب) تصویر مات شده ؛ (ج) تصویر بدستآمده بعد از اصالح کلي خرابي تصاویر؛ (د) تصویر بهسازیشده بدست
آمده بعد از بهسازی مولفه قابلیت بازتاب؛ (ر) تصویر بهسازیشده بدست آمده بعد از بهسازی هر دو مولفه قابلیت بازتاب و
شدت روشنایي
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(آ)

(ج)

(ب )

(ر )

(د)
PSNR= 16.446

PSNR= 19.217

PSNR= 22.739

SSIM= 0.629

SSIM= 0.648

SSIM= 0.674

شکل  :23-5تاثیر بهسازی هردو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در خرابي قابلیت بازتاب(نمونه ششم)؛ (آ)
تصویر اصلي؛ (ب) تصویر مات شده ؛ (ج) تصویر بدستآمده بعد از اصالح کلي خرابي تصاویر؛ (د) تصویر بهسازیشده بدست
آمده بعد از بهسازی مولفه قابلیت بازتاب؛ (ر) تصویر بهسازیشده بدست آمده بعد از بهسازی هر دو مولفه قابلیت بازتاب و
شدت روشنایي
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(آ)

(ج)

(ب )

(ر )

(د)
PSNR= 17.279

PSNR= 20.213

PSNR= 21.013

SSIM= 0.543

SSIM= 0.559

SSIM= 0.566

شکل  :22-5تاثیر بهسازی هردو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در خرابي قابلیت بازتاب(نمونه هفتم) ؛ (آ)
تصویر اصلي؛ (ب) تصویر مات شده ؛ (ج) تصویر بدستآمده بعد از اصالح کلي خرابي تصاویر؛ (د) تصویر بهسازیشده بدست
آمده بعد از بهسازی مولفه قابلیت بازتاب؛ (ر) تصویر بهسازیشده بدست آمده بعد از بهسازی هر دو مولفه قابلیت بازتاب و
شدت روشنایي
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(آ)

(ج)

(ب )

(ر )

(د )
PSNR= 21.398

PSNR= 25.018

PSNR= 26.243

SSIM= 0.826

SSIM= 0.836

SSIM= 0.848

شکل  :21-5تاثیر بهسازی هردو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در خرابي قابلیت بازتاب(نمونه هشتم) ؛ (آ)
تصویر اصلي؛ (ب) تصویر مات شده ؛ (ج) تصویر بدستآمده بعد از اصالح کلي خرابي تصاویر؛ (د) تصویر بهسازیشده بدست
آمده بعد از بهسازی مولفه قابلیت بازتاب؛ (ر) تصویر بهسازیشده بدست آمده بعد از بهسازی هر دو مولفه قابلیت بازتاب و
شدت روشنایي
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(آ)

(ج)

(ب )

(ر )

(د)
PSNR= 21.425

PSNR= 23.897

PSNR= 24.591

SSIM= 0.661

SSIM= 0.671

SSIM= 0.682

شکل  :18-5تاثیر بهسازی هردو مولفه شدت روشنایي و قابلیت بازتاب در خرابي قابلیت بازتاب(نمونه نهم) ؛ (آ)
تصویر اصلي؛ (ب) تصویر مات شده ؛ (ج) تصویر بدستآمده بعد از اصالح کلي خرابي تصاویر؛ (د) تصویر بهسازیشده بدست
آمده بعد از بهسازی مولفه قابلیت بازتاب؛ (ر) تصویر بهسازیشده بدست آمده بعد از بهسازی هر دو مولفه قابلیت بازتاب و
شدت روشنایي

 4-5بررسي نتایج در افزایش کارایي شناسایي چهره افراد
همانطور که در بخشهای قبلي نیز اشاره شد ،امروزه تصویر و پردازش تصویر در بخشهای
کاربردی مختلف ،بکار رفته و کیفیت تصاویر نقش مهمي در هر یک از بخشهای کاربردی ایفا ميکند.
یکي از کاربردهای مهم تصویر ،شناسایي چهره افراد از روی تصاویر چهره است .در چنین تصاویری که در
قسمتهای کاربردی و مهم مانند شناسایي چهره ،مورد استفاده قرار ميگیرند ،بهسازی تصویر و عملکرد
آن نقش مهمي دارد .بنابراین تصاویر باید دارای کیفیت بهتری باشند تا فرایند شناسایي چهره به نحو
مطلوبي انجام پذیرد .در نتیجه باید بررسي کرد که روش پیشنهادی چقدر مفید و موثر بوده و توانسته
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کیفیت تصاویر بهسازیشده را افزایش دهد .یکي از روشهای بررسي برای تصاویر چهره ،استفاده از نرم
افزارهای شناسایي چهره است .در این نرمافزارها عالوهبر شناسایي چهره ،میزان فاصله از فضای صورت نیز
مشخص ميشود .نرمافزار شناسایي چهرهای که در این پایاننامه برای بررسي عملکرد روش پیشنهادی
مورد استفاده قرار گرفته است ،نرمافزاری است که به صورت گرافیکي در محیط برنامهنویسي متلب توسط
آقای لویجي رزا 3تهیه شده است .در این نرمافزار ،ابتدا تصاویری را بهصورت پایگاه داده انتخاب کرده و
آنها را در کالسهای مختلف قرار ميدهیم .سپس برای هر تصویر جدیدی که توسط برنامه انتخاب شود،
نزدیکترین شماره کالسي ،که تصویر جدید ميتواند در آن کالس قرار گیرد ،فاصله تصویر انتخاب شده با
تصاویر کالس انتخابشده و فاصلهی آن از فضای صورت مشخص ميشود.
بنابراین اگر تصاویر سالم و بدون خرابي جز کالسهای انتخابي این برنامه باشند ،ميتوان با انتخاب
تصاویر بهسازیشده ،میزان عملکرد بهسازی تصاویر چهره و نزدیک بودن تصاویر به تصویر اصلي و سالم را
مشخص کرد .اگر شکل -13-5الف را بهعنوان تصویر سالم و بدون خرابي (خرابي شدت نور نامناسب) در
یک کالس از تصاویر و با کالس شماره یک درنظر بگیرید ،آنگاه هربار یکي از تصاویر (شکل -34-5ب)،
(شکل  -34-5ج) و (شکل -34-5ه) که نتیجه بهسازی تصویر خراب(شکل -13-5ب) است ،بهصورت
تصویر ورودی و انتخابي برای شناسایي انتخاب ميشوند .میزان فاصله از کالس برای هر چهار تصویر ،صفر
و شماره کالسي که تصاویر به آن کالس نزدیک هستند ،یک است .حا هرچه مقدار فاصلهی تصاویر
انتخابي با فضای چهره تصویر اصلي کمتر باشد ،بیانگر عملکرد بهتر در بهسازی تصویر خراب و کیفیت
بهتر تصویر ورودی برای شناسایي چهره است.

Luigi Rosa
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(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شکل  :13-5نمونههایي از تصاویر چهره برای سنجش عملکرد روش پیشنهادی به کمک نرمافزار شناسایي چهره،
(الف ،ج) تصویر سالم( ،ب ،د) تصویر خراب با شدت نور نامناسب

شکل -13-5ج نیز ميتوان بهعنوان کالس  2در نظر گرفت و تصاویر بهسازیشدهی شکل -13-5د
را بهعنوان ورودی به برنامه داد .جدو  3-5شامل تصاویر بهسازیشده با روشهای مطرحشده و روش
پیشنهادی و میزان فاصله از فضای صورت است که به کمک نرمافزار شناسایي چهره بدست آمده است.
همانطور که مشاهده ميکنید ،این فاصله برای تصویری که در آن هردو مولفه شدت روشنایي و قابلیت
بازتاب بهسازی شدهاند ،کمتر بوده و این بیانگر عملکرد بهتر روش پیشنهادشده ،مخصوصا در کاربردهایي
همچون شناسایي چهره است.
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جدو  :3-5مقایسه عملکرد بهسازی مولفهای در شناسایي چهره افراد
تصویر بهسازی شده
بدون درنظر گرفتن مولفههای
تصویر

تصویر بهسازی شده با
بهبود فقط مولفه شدت
روشنایي

تصویر بهسازی شده با
بهبود مولفه شدت روشنایي و
قابلیت بازتاب

تصاویر
بهسازیشده 3

فاصله از
فضای صورت

1.3872e+005

1.5804e+005

1.3597e+005

تصاویر
بهسازیشده 2
فاصله از
فضای صورت

1.2961e+004

1.4303e+004

1.2365e+004

عالوهبر جدو و تصاویر نشاندادهشدهی باال ،نمونههای دیگری از تصاویر چهره در شکل ،12-5
شکل  ،11-5شکل  ،11-5شکل  ،15-5شکل  14-5و شکل  13-5نمایش داده شدهاند .همانطور که
مشاهده ميکنید ،این تصاویر شامل تصاویر سالم و تصاویر خرابي هستند که با اعما شدت روشنایي غیر-
یکنواخت روی تصاویر سالم بدست آمدهاند .تصاویر خراب یکبار با استفاده از بهسازی کلي تصویر و بار
دیگر بهکمک بهسازی مولفهای تصویر ،بهبود ميیابند .مقادیر معیار ارزیابي  SSIMو مقادیر فاصله از
فضای صورت که با استفاده از نرمافزار شناسایي چهره بدست آمده است ،در زیر هریک از تصاویر بهسازی-
شده ،ذکر شده است .با مقایسهی این مقادیر ،ميتوان به عملکرد بهتر بهسازی مولفهای تصویر و کاربرد
بهینه آن در شناسایي تصاویر چهره پي برد.
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(آ)

(ج)

(ب)

(د)
SSIM= 0.858

فاصله از فضای صورت1.3087e+4 :

(ر )
SSIM = 0.863

SSIM = 0.874

1.2665e+4

1.2228e+4

شکل  :12-5مقایسه عملکرد بهسازی مولفهای تصاویر چهره در شناسایي تصاویر چهره(نمونه سوم)؛ (آ) تصویر
اصلي( ،ب) تصویر با خرابي شدت روشنایي( ،ج) تصویر بهسازیشده با بهسازی کلي تصویر خراب( ،د) تصویر بهسازیشده با
بهسازی مولفهی شدت روشنایي تصویر( ،ر) تصویر بهسازیشده با بهسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابي
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(آ)

(ج)

(ب)

(د)
SSIM= 0.786

فاصله از فضای صورت1.5109e+4 :

(ر)
SSIM= 0.810
1.3993e+4

SSIM= 0.821
1.3352e+4

شکل  :11-5مقایسه عملکرد بهسازی مولفهای تصاویر چهره در شناسایي تصاویر چهره(نمونه چهارم)( ،آ) تصویر
اصلي( ،ب) تصویر با خرابي شدت روشنایي( ،ج) تصویر بهسازیشده با بهسازی کلي تصویر خراب( ،د) تصویر بهسازیشده با
بهسازی مولفهی شدت روشنایي تصویر( ،ر) تصویر بهسازیشده با بهسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابي
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(آ)

(ج)

(ب)

(د)
SSIM= 0.742

فاصله از فضای صورت4.6678e+5 :

(ر)
SSIM= 0.803

SSIM= 0.818

4.3888e+5

4.1268e+5

شکل  :11-5مقایسه عملکرد بهسازی مولفهای تصاویر چهره در شناسایي تصاویر چهره(نمونه پنجم)( ،آ) تصویر
اصلي( ،ب) تصویر با خرابي شدت روشنایي( ،ج) تصویر بهسازیشده با بهسازی کلي تصویر خراب( ،د) تصویر بهسازیشده با
بهسازی مولفهی شدت روشنایي تصویر( ،ر) تصویر بهسازیشده با بهسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابي
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(آ)

(ج)

(ب )

(د)
SSIM= 0.809

فاصله از فضای صورت1.1987e+4 :

(ر)
SSIM = 0.836
1.2528e+4

SSIM= 0.842
1.2132e+4

شکل  :15-5مقایسه عملکرد بهسازی مولفهای تصاویر چهره در شناسایي تصاویر چهره(نمونه ششم)( ،آ) تصویر
اصلي( ،ب) تصویر با خرابي شدت روشنایي( ،ج) تصویر بهسازیشده با بهسازی کلي تصویر خراب( ،د) تصویر بهسازیشده با
بهسازی مولفهی شدت روشنایي تصویر( ،ر) تصویر بهسازیشده با بهسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابي
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(آ)

(ج)

(ب)

(ر)

(د)
SSIM= 0.760

SSIM= 0.780

فاصله از فضای صورت1.6875e+4 :

1.4098e+4

SSIM= 0.789
1.3213e+4

شکل  :14-5مقایسه عملکرد بهسازی مولفهای تصاویر چهره در شناسایي تصاویر چهره(نمونه هفتم)( ،آ) تصویر
اصلي( ،ب) تصویر با خرابي شدت روشنایي( ،ج) تصویر بهسازیشده با بهسازی کلي تصویر خراب( ،د) تصویر بهسازیشده با
بهسازی مولفهی شدت روشنایي تصویر( ،ر) تصویر بهسازیشده با بهسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابي
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(آ)

(ج)

(ب)

(د)
SSIM= 0.871

فاصله از فضای صورت9.3220e+3 :

(ر )
SSIM = 0.905
6.8057e+3

SSIM= 0.911
6.6542e+3

شکل  :13-5مقایسه عملکرد بهسازی مولفهای تصاویر چهره در شناسایي تصاویر چهره(نمونه هشتم)( ،آ) تصویر
اصلي( ،ب) تصویر با خرابي شدت روشنایي( ،ج) تصویر بهسازیشده با بهسازی کلي تصویر خراب( ،د) تصویر بهسازیشده با
بهسازی مولفهی شدت روشنایي تصویر( ،ر) تصویر بهسازیشده با بهسازی مولفههای شدت روشنایي و قابلیت بازتابي

 3-5جمعبندی
همانطور که در این فصل مشاهده کردهاید ،انواع خرابيها بر تصویر و در نتیجه بر مولفههای شدت
روشنایي و قابلیت بازتابش تصویر تاثیر ميگذارند .با استفاده از روش پیشنهادی و بهسازی مولفهای
تصویر ،ميتوان اثر خرابي متاثر روی مولفهها را اصالح کرده و تصویری بهسازیشده مناسبي بدست آورد.
با توجه به تصاویر ارائهشده و نتایج حاصل از بهسازی تصاویر و مقادیر بدستآمده از معیارهای ارزیابي
کیفیت ،ميتوان با قطعیت بیان کرد که تصاویر بهسازیشده به کمک بهسازی مولفهای نتیجه و کیفیت
مطلوبتری نسبت به بهسازی کلي خواهند داشت .در این فصل برای نمونه ،افزایش عملکرد سیستم
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شناسایي چهره با استفاده از تصاویر بهسازیشده و به کمک روش بهسازی مولفهای ،نشان داده شد.
بنابراین استفاده از تصاویری با کیفیت باالتر در کاربردهای مختلف و به منظور افزایش عملکرد سیستم-
های کاربردی مورد استفاده ،ضروری است .روش بهسازی مولفهای ميتواند در بسیاری از سیستمهای
کاربردی دیگر مورد استفاده قرار گیرد و سبب افزایش عملکرد سیستم کاربردی مورد نظر شود.
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 -4جمعبندی و پیشنهادات آینده
 3-4جمعبندی
علم پردازش تصویر در زمینههای مختلف به سرعت در حا گسترش ميباشد و تقریبا در تمام
زمینهها ميتوان ردپایي از پردازش تصویر را یافت .به خاطر اهمیت و کاربرد پردازش تصویر در زمینههای
مختلف ،استفاده از روشهای بهسازی تصویر ضروری بهنظر ميرسد .با توجه به اینکه انواع خرابي بر روی
کیفیت تصاویر اثر گذاشته و سبب کاهش کیفیت تصویر ميشوند ،نیاز است تصویر را ترمیم کنیم تا اثر
این خرابيها کاهش یافته و یا ازبین روند .برای اینکار نیاز است تصویر را با روشها و تکنیکهای بهسازی
مناسب ،اصالح کنیم تا تصویری با کیفیت مناسبتری نسبت به تصویر خراب بدست بیاید.
هنگام تهیه یک تصویر ،ویژگيهایي مانند شدت روشنایي صحنه و قابلیت بازتاب اجسام بر تصویری
که بدست ميآید ،تاثیر ميگذارند .اثر هریک از این ویژگيها بر تصویر حاصل را ميتوان بهعنوان یک
مولفه یا تصویر جداگانهای درنظر گرفت .با توجه به تجزیه تصویر به مولفههای شدت روشنایي و قابلیت
بازتابي تصویر ،نشان دادهایم که انواع مختلف خرابي تصویر ،روی مولفه شدت روشنایي و مولفه بازتابش
تصویر تاثیر متفاوتي ميگذارند و خرابي یک تصویر ممکن است ناشي از هریک از مولفههای شدت
روشنایي و یا قابلیت انعکاسي باشد .همچنین ،برخي خرابيها و تغییرات روی یک مولفه بیشترین تاثیر را
نسبت به مولفهی دیگر دارد.
در این پایاننامه ،پیشنهاد جدیدی برای بهبود کیفیت تصاویر با تکیه بر جداسازی مولفهها به کمک
فیلتر همومورفیک و اصالح مولفههای تشکیلدهنده تصویر ارائه شد .در این روش بعد از جداسازی مولفه-
های تصویر به کمک فیلتر همومورفیک ،خرابيهای هر مولفه بررسي ميشود .خرابي تصویر بر هردو
مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب تاثیر ميگذارد ،ولي با توجه به نوع خرابي ،این تاثیر بر یک مولفه
نسبت به مولفهی دیگر متفاوت است .بنابراین با استفاده از یک تکنیک مناسب بهسازی تصویر ،مولفه
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اصلي متاثر از خرابي را بهبود ميدهیم که در نهایت تصویر بهسازیشده اصلي بدست ميآید .با بررسي
نتایج بدستآمده ،نشان دادیم که تصویر بهسازیشده با استفاده از بهسازی مولفهی خرابي تصویر ،دارای
نتیجه و کیفیت بهتری نسبت به تصویر بهسازیشده با استفاده از بهبود کلي تصویر ميباشد .از آنجایيکه
خرابي تصویر بر هردو مولفهی شدت روشنایي و قابلیت بازتاب تاثیر گذاشته ولي نسبت این تاثیرات روی
مولفهها با توجه به نوع خرابي ،متفاوت است ،ميتوان هر دو مولفه متاثر را بهطور جداگانه و مناسب با
میزان تاثیر خرابي ،بهبود داد .با بهسازی هریک از مولفهها بهطور جداگانه ،عالوهبر بهسازی مولفه اصلي
خرابي ،تاثیر اندک خرابي روی مولفهی دیگر با استفاده از تکنیکهای مناسب بهسازی ،برطرف و اصالح
ميشود تا تصویری با کیفیت بهتر بدست آید.
این نکته را درنظر بگیرید که بهخاطر تاثیر اندک برخي خرابي بر مولفهی دیگر ،ممکن است
بهسازی هردو مولفه تصویر ،نتیجه خیلي متفاوتي با بهسازی مولفهی اصلي خرابي نداشته باشد .ولي این
بهسازی بدون تاثیر نبوده و با اصالح همان مقدار اندک خرابي از مولفه ،تصویر بهسازیشدهی بهتری
بدست ميآید (با مقایسهی مقادیر معیارهای ارزیابي  SSIMو  .)PSNRبا توجه به نقش کیفیت تصاویر در
بخشهای کاربردی مختلف ،افزایش کیفیت تصاویر هرچند اندک ،بسیار مهم و قابل توجه است .هرچه
تاثیر خرابي بر تصویر و بر مولفههای تصویر بیشتر باشد ،بهسازی مولفههای تصویر نتیجهی مطلوبتری
نسبت به بهسازی کلي تصویر خواهد داشت.
با استفاده از نتایج بدستآمده و تصاویر نمایشدادهشده در این پایاننامه و با مقایسهی مقادیر
معیارهای ارزیابي  SSIMو  ،PSNRواضح و آشکار است که اعما روش بهسازی تصویر بر روی مولفههای
متاثر از خرابي و اصالح خرابي مولفههای تصویر ،نتیجه مطلوبتری از اعما مستقیم آن روش بر روی
تصویر اصلي دارد .بهطوری که تصاویر بهسازیشده با روش پیشنهادی و بهسازی مولفهای تصاویر ،بهخاطر
داشتن کیفیت بهتر و مطلوبتر ،سبب افزایش عملکرد بسیاری از سیستمهای کاربردی ميشوند .یک
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نمونه از سیستمهای کاربردی که استفاده از تصاویر بهسازیشده با روش بهسازی مولفهای ،سبب افزایش
عملکرد آن شده است ،سیستم شناسایي چهره است که در آن از تصاویر چهره بهسازیشده استفاده مي-
شود .نشان دادیم که تصاویر چهره بهسازیشده با بهسازی مولفهای ،به تصاویر اصلي چهره نزدیکتر است و
این مسئله عملکرد بهتر روش پیشنهادی را در بهسازی تصاویر بیان ميکند.
بنابراین با استفاده از نتایج و تصاویر نشاندادهشده در این پایاننامه و مقایسهی مقادیر معیارهای
ارزیابي ،ميتوان به صراحت بیان کرد که اعما روش پیشنهادی و استفاده از بهسازی مولفهای تصویر ،از
اعما مستقیم یک روش بهسازی بر روی تصویر اصلي ،نتیجه مطلوبتر و با کیفیت بهتری ارائه ميکند.

 2-4پیشنهادات آینده
از جمله کارهایي که در ادامه و برای آینده پیشنهاد ميشود ،ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 بررسي خرابيهایي غیر از خرابيهای بررسيشده در این پایاننامه (خرابيهای شدت نورنامناسب در تصویر و ماتشدن تصویر) و تاثیر آنها بر مولفههای تصویر.
 شناسایي خودکار خرابيهای یک تصویر برای اعما روشهای بهسازی مناسب با توجه به خرابي-های شناسایيشده و بهسازی مولفههای متاثر از خرابي و در نهایت بهسازی تصویر.
 -بررسي روش پیشنهادی بر روی تصاویر رنگي جهت بهسازی تصاویر رنگي خراب.
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Abstract
Images quality is especially important in various fields of application, Such as
medical images, satellite images, industrial images, biometric images. Hence, using the
various methods of image enhancement seems to be necessary for higher quality images.
In this thesis, a new approach is presented for improving image quality. It provides a
new outlook on how to apply the enhancement methods on images. In image capturing,
issues such as the illumination of the scene and reflectance of objects affect on image
captures. The effect of each of these issues on the resulting image can be considered as a
separate component or image using homomorphic filter and they can be reviewed.
Generally, the pixels value of an image is proportional to the illumination of point in the
scene and the reflectance of the object. Hence, in this thesis, it is shown that impairment the
image may be due to each of the illumination or reflectance component and various types
of impairments have different effects on the illumination and reflectance of image
components. Unlike conventional methods which do enhancement process on the original
image for any type of impairment, in this thesis, enhancement of image is done on image
components depending on the type of the impairment and it is to reduce the impairment
effects from image components. According to results obtained and compare them with the
results of existing enhancement methods, it can be expressed explicitly that image
enhancement based on the proposed method has better results comparing to applying
enhancement methods on original image using existing methods.
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