
 کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی 

 

 للی و سومین همایش ملیکنفرانس بین المدومین 

National Conference on New Technologies Application in Engineering rdInternational Conference & 3 nd2 

 1394اسفند ماه 

February 2016 

 

 ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت و تیزی در بزرگنمایی تصاویر نویزی

 

 دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران.

 
Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad  

University, Najafabad, Iran. 
 

 لیور زیننصم -2پرستو نصری،  -1

 

 چکیده

های پردازش های مختلف، کاربردهای بسیار زیادی پیدا کرده است. افزایش دقت تصویر از زیرشاخهپردازش تصویر در شاخه

کنند تصویر بدون نویز است که این های موجود فرض میاند. در اکثر روشتصویر است اخیرا مورد توجه بسیاری قرار گرفته

های افزایش دقت، میزان برآورد آنها نیز ضرورت دارد. تشخیص کیفیت در تصاویر زمان با توسعه روشای غلط است. همفرضیه

سازی، حذف های مطرح شده نظیر افزایش دقت، فشردهو تعیین میزان افت آن یکی از نکات کلیدی در ارزیابی بسیاری از روش

 ها در حالتی که آغشته به نویز باشند کدامصاویر و افزایش دقت آننگاری و... است. نکته مهم اینست که بزرگنمایی تنویز، نهان

دهد. در این مقاله سعی شده است به بررسی این نکته یک از معیارهای سنجش را بیش از دیگر معیارها تحت تاثیر قرار می

 دهد.را نشان میها به خوبی برتری معیارهای سنجش کیفیت و تیزی دست آمده و مقایسه آنبپردازد. نتایج به 

 کلمات کلیدی

 و تیزی بزرگنمایی تصویر، نویز فلفل نمکی،معیار سنجش کیفیت
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 مقدمه

که های دیجیتال های مختلف، کاربردهای بسیار زیادی پیدا کرده است. اخیرا استفاده از دوربینپردازش تصویر در شاخه

-گیر شده است. افزایش دقت تصویر از زیرشاخهبسیار مرسوم و همههای مختلف را دارند، با دقت قابلیت ثبت و ذخیره عکس

های سخت افزارهای ثبت تصویر یا ستیها و کاکند تا بر محدودیتهای افزایش دقت کمک میروش های پردازش تصویر است.

علم اند. با پیشرفت ر گرفتهها مورد توجه بسیاری قرادلیل این روش همین به ،شرایط بدرفتار محیط غلبه یا آنها را جبران کند

های متنوع و ارتباطات بصری و درک صحنه، نیاز به تصاویر با دقت مکانی باال افزایش پردازش تصویر و توسعه آن در زمینه

های کند. تصاویر دقت باال در زمینهیافته است. زیرا این تصاویر جزئیات بهتر و بیشتری را برای شناسایی صحنه فراهم می

پردازش  فرایند تشخیص الگو و بررسی صحنه، بینایی ماشین برای بهبود ت بر شناسایی بهتر اشیاء و افراد،، نظارحراست

توان به چهار خانواده اصلی تقسیم های افزایش دقت را می. روشداردهای کاربرد دیگر زمینه وسنجش از دور  ،تصاویر پزشکی

های تحلیلی چند مقیاسی مانند خانواده تبدیل مبتنی بر ترکیب ریاضی، روشهای های مبتنی بر جایگزینی، روشنمود: روش

های مطرح شده بازیابی اند، که هدف کلیه روشسگری فشرده که اخیرا مطرح شدههای مبتنی بر حموجک و کانتورلت و روش

ویر بدون نویز است که این کنند تصهای موجود فرض میاکثر روشدر  یک تصویر دقت باال از یک تصویر دقت پائین است.

در تصویر احتمال ایجاد ای غلط است. زیرا در فرآیند ثبت تصویر بر روی حسگر، نویز قطعا تاثیر خواهد گذاشت. فرضیه

-نویزهای متفاوت و با دالیل گوناگونی وجود دارد. از جمله این نویزها نویز گوسی و فلفل نمکی است. نویز فلفل نمکی را می

های نویزی تنها مقادیر حداکثر و ترین انواع نویز تصویر دانست. این نویز به صورت ضربه ای بوده و پیکسلبتوان جز مخر

های خراب های معیوب در حسگر دوربین، محلکنند. این نویز توسط پیکسلحداقل محدوده دینامیکی تصویر را اختیار می

-رای نویز، بعد از اعمال الگوریتم افزایش دقت، بخششود. در تصاویر دامیافزار یا انتقال در کانال نویزی ایجاد حافظه در سخت

گردند. این امر نه تنها موجب افزایش یابی شده و تقویت میشود، درونهای دارای نویز نیز جزئی از تصویر در نظر گرفته می

نیز فزایش دقت، میزان برآورد آنها های اروشهمزمان با توسعه  گردد.تر شدن تصویر نیز میشود، باعث خرابدقت نمی

پردازش  ام گرفته است. در بسیاری از فرآیندهایای توسط محققین انجضرورت دارد. در این زمینه مطالعات گسترده

یکی از نکات کلیدی در  آنگیرد. تشخیص کیفیت در تصاویر و تعیین میزان افت کیفیت تصویر تحت تاثیر قرار می،تصویر

ای که تاکنون در هیچ اما مسئلهنگاری و... است. سازی، حذف نویز، نهاننظیر فشرده شدههای مطرح از روشارزیابی بسیاری 

ها در حالتی که آغشته به یک از تحقیقات انجام شده مورد مطالعه قرار نگرفته، اینست که بزرگنمایی تصاویر و افزایش دقت آن

. یا به عبارتی کدام یک از معیارها دهداز دیگر معیارها تحت تاثیر قرار می یک از معیارهای سنجش را بیش نویز باشند کدام

 ها؟ در این تحقیق سعی شده است به این سوالتواند در تشخیص برتری الگوریتم بیش از معیارهای دیگر به ما کمک کندمی

بخش سوم مایی پرداخته شده است. های سنجش کیفیت و بزرگندر بخش دوم این مقاله به مرور برخی روشپاسخ داده شود. 

 گیری بیان شده است.شامل ارزیابی و نتایج است و در بخش چهارم هم نتیجه

 روش تحقیق

 هامواد و روش

پذیرد. انجام می مقایسه توسط انسان و به طریق محاسباتی ارزیابی میزان این تغییرات کیفیت در تصویر توسط دو روش کلی

های ارزیابی کمی، از یک معیار از پیش تعریف شده برای راساس سیستم بینایی انسان است. روشهای ذهنی مقایسه بشدر رو

که  شود.کند که براساس نوع معیار به دو دسته اصلی متکی بر تصویر مرجع و مستقل از آن تقسیم میمقایسه استفاده می

  Spectral Angle Mapper (SAM) ،Relative Average، معیارهای متکی بر مرجع مانند Waldبراساس پیشنهاد 
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Spectral Error(RASE) ،Root Mean Squared Error (RMSE) ،Correlation Coefficient (CC)، Peak 

signal-to-noise ratio(PSNR) ،structural similarity (SSIM) و... را نام برد (Hore,  & Ziou, 2010)، 

 (Wang, Bovik, Sheikh & Simoncelli, 2004) ، (Wald, Ranchin &  Mangolini, 1997)،  (Choi & Kim, 2005) و 

(Goetz, Boardman & Yunas, 1992) . 

توان معرفی میرا  (BIQ) فیتیکو  S3های شاخصکه اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته، از معیارهای غیر متکی به مرجع 

-را می PSNR  .(Mittal, Soundararajan & Bovik, 2013)و(Vu Cuong, Phan Thien & Chandler Damon, 2012) نمود

 .است تصویر در موجود پیکسل مقدار بیشترین MAX آن در که گیری کیفیت تصویر است.برای اندازهترین روش توان متداول

 است.  گرفته صورت بهتر بازسازی تصویر که است این دهنده نشان باشد بیشتر PSNR میزان چه هر

                                                                                                 )1(

                                                                                                                           )2( 

-ساده.است شده بازسازی تصویر و اصلی باالی رزولوشن ترتیب تصویر به H و f دهد می نشان را تصویر ستون و طرس i ,j که

( است. این معیار به این دلیل MSE)گیرد، میانگین مربع خطاترین معیار ارزیابی که به طور گسترده نیز مورد استفاده قرار می

سازی مناسبند، دارای ی فیزیکی واضح هستند و از نظر ریاضی در زمینه بهینهوده، دارای معناکه از نظر محاسباتی ساده ب

از آنجایی که ما تصویر اصلی  .جذابیت هستند. اما این معیارها با کیفیت درک شده توسط چشم انسان هماهنگ نیستند

512512 گیریم، را به عنوان تصویری با کیفیت عالی در نظر میSSIM ک معیار کمی برای ارزیابی تواند به عنوان یمی

 باشند.دو تصویر می Yو  Xدر آن  تصاویر بزرگنمایی شده تلقی شود.

                                                                                                                                                    )3( 

                                                                                                                                  )4( 

                                                                                                                        )5( 

                                                                                                                       )6( 

 

S3 گیری وضوح محلی تصویر مرجع است. این شاخص برای اندازه غیر متکی بههای مهم ارزیابی کیفیت تصویر یکی از شاخص

طراحی شده است. در این روش از هر دو خاصیت طیفی و مکانی تصویر بهره برده شده است. برای هر بلوک شیب اندازه طیف 

یک مقدار کمی برای بیان میزان ادراک بصری، این مقادیر با یک  شود. سپس برای محاسبهتغییرات مکانی محاسبه می

دست آمده بیشتر باشد، نشان دهنده کیفیت باالتر تصویر به S3شوند. هرچه میزان دار با هم ترکیب میمیانگین هندسی وزن

روشی برای سنجش  BIQ باشد.کمتر باشد نشان از کیفیت باالتر تصویر می BIQ، هرچه میزان S3خواهد بود. برخالف 

 کیفیت تصویر با آنالیز تصویر به صورت کامال کور است. این شاخص نیز از جمله معیارهای سنجش غیر متکی بر مرجع است.

 هایافته

دستت برای مشاهده بهتر نتایج به تصاویر دقت پایین نیاز است. برای این منظور از یک تصویر دقت پایین که از تصویر اصلی به

باشتد کته می Baboonو  Lena ،Peppersتصتویر  3کنیم. مجموعه تصاویر اصتلی استتفاده شتده شتامل ستفاده میآید، امی

تصویر کاهش دقت یافته با ابعتاد  کنیم.گذاری مینام LRهستند. تصاویر دقت پایین را با  512×512همگی خاکستری با ابعاد 

شتود. نستخه ها حاصتل میسپس حذف یکی درمیان سطرها و ستتونو  3×3گیر با پنجره با اعمال فیلتر میانگین 256×256

LR کنیم. باشد. در مرحله بعد به تصویر دقت پایین نویز فلفل نمکی با درصدهای متفاوت اضافه میجهت ادامه کار اماده می 
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اکنون جهت بررستی ایتن موضتوع کته . گردانیمسپس با چندین الگوریتم بزرگنمایی، تصویر دقت پایین را به اندازه اولیه برمی

هتای تر گویتای صتحت برتتری روشتواند دقیقو کدام معیار میبزرگنمایی تصاویر نویزی بیشترین تاثیر را بر کدام معیار دارد، 

  شود.کیفیت تصاویر توسط چندین معیار سنجیده میبزرگنمایی باشد، 

تیب از سمت چپ به راست است. تصاویر دقت پایین آغشته به به تر  LRای از تصاویردقت پایین( مجموعه1شکل شماره )

یابی ، درون(Lehmann, 1999)شوند. بزرگنمایی توسط روشهای نزدیکترین همسایهمی %2و  %1نویز فلفل نمکی با چگالی 

و  (Sekar, Duraisamy & Remimol, 2014) ، روش مبتنی بر موجک(Carrato, 2000)، دومکعبی(Keys, 1981) دوخطی

دهد. ( نتایج نهایی حاصل از بزرگنمایی را نشان می2گیرد. شکل شماره )انجام می EDI (Li & Orchard, 2001) روش

گیری . با نگاهی کلی به نتایج اندازهدهند( نیز نتایج حاصل از معیارهای سنجش را نشان می3( و )2(، )1های شماره )جدول

توان دریافت که چون نویز فلفل نمکی ر اصلی و تصویر بزرگنمایی شده میاز تصوی S3و  PSNR، SSIM ،BIQمعیارهای 

باعث  EDIترین همسایگی و روش مبتنی بر موجک و روش همچون نزدیکهایی ای فرکانس باالست، در الگوریتمخود پدیده

در  BIQر بدست آمده از شود، مقادیشده است. ولی چون وجود نویز همواره باعث کاهش کیفیت تصویر می S3افزایش مقدار 

کامال منطقی  SSIMو  PSNRدست آمده برای معیارهای ها کاهش یافته است. از طرفی نیز مقادیر بهتمامی این روش

ای که در اینجا شود که این مقادیر از حالت بدون نویزی تغییر کند. ولی نکتههستند. چون اضافه شدن نویز به تصویر باعث می

در تمامی تصاویر تست شده دارای مقادیر نزدیک به هم بوده  SSIMو  PSNRده است اینست که مقادیر به خوبی قابل مشاه

ها، مفید باشد. زیرا تواند به عنوان معیاری جهت تعیین برتری الگوریتم و سنجش میزان عملکرد بهتر آنها نمیو استفاده از آن

تر توان راحتمی BIQو  S3. ولی با دقت در مقادیر ری بس دشوار استتشخیص با توجه به اختالف بسیار ناچیز این مقادیر کا

 به مقایسه و بحث پرداخت.

          
)ب(                            )ج(                                   (الف)

         
)ه(                            )و(                                   (د)

         
(   ط(                            )ح)                                (ز)

آغشته به  LR، )ج(، )و( و )ط(تصاویر %1آغشته به نویزفلفل نمکی   LRاصلی، )ب(، )ه( و )ح(تصاویر تصاویر )الف(، )د( و )ز(( : 1شکل )

 ،%2نویزفلفل نمکی  
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)ه(             )د(                             )ب(                            )ج(                                            (الف)

، )الف( نزدیکترین همسایه، )ب(دوخطی، )ج(دومکعبی، )د( مبتنی %1با وجود نویز  LR( : تصاویر حاصل از بزرگنمایی تصویر 2شکل )

    EDIبرموجک، )ه( 

       
)ب(                            )ج(                           )د(                           )ه(                             (الف)

، )الف( نزدیکترین همسایه، )ب(دوخطی، )ج(دومکعبی، )د( مبتنی %2با وجود نویز  LR( : تصاویر حاصل از بزرگنمایی تصویر 3شکل )

    EDI)ه(  برموجک،

 
 آغشته به نویز فلفل نمکی بعد از بزرگنمایی توسط چندین روش بزرگنمایی Lena( : نتایج ارزیابی تصویر 1جدول )

S3=.50              BIQ=4.36             PSNR=∞            SSIM=1  

Lena 
SSIM 

d=0.02 

PSNR 

d=0.02 

BIQ 

d=0.02 

S3 

d=0.02 

SSIM 

d=0.01 

PSNR 

d=0.01 

BIQ 

d=0.01 

S3 

d=0.01 

.05 15.31 11.91 .91 .0009 15.67 8.68 .89 Nearest 

.07 14.63 10.76 .32 .0011 15.31 7.99 .31 Bilinear 

.06 14.58 10.63 .47 .0010 15.30 7.41 .45 Bicubic 

.05 15.31 11.91 .91 .0009 15.67 8.68 .89 Wavelet 

.07 15.10 6.24 .80 ,0011 16 5.96 .70 EDI 

 
 آغشته به نویز فلفل نمکی بعد از بزرگنمایی توسط چندین روش بزرگنمایی Baboon( : نتایج ارزیابی تصویر 2جدول )

S3=.71              BIQ=3.82             PSNR=∞            SSIM=1 

Baboon 
SSIM 

d=0.02 

PSNR 

d=0.02 

BIQ 

d=0.02 

S3 

d=0.02 

SSIM 

d=0.01 

PSNR 

d=0.01 

BIQ 

d=0.01 

S3 

d=0.01 

.0002 11.13 11.25 .91 .0004 11.24 10.21 .87 Nearest 

.0004 11.07 7.83 .30 .0005 11.25 6.81 .27 Bilinear 

.0003 11.13 7.74 .44 .0004 11.35 6.62 .40 Bicubic 

.0002 11.13 11.25 .91 .0004 11.24 10.21 .87 Wavelet 

.0004 11.16 5.23 .76 .0005 11.44 5.05 .73 EDI 
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 آغشته به نویز فلفل نمکی بعد از بزرگنمایی توسط چندین روش بزرگنمایی Peppers( : نتایج ارزیابی تصویر 3جدول )

S3=.58              BIQ=6.41             PSNR=∞            SSIM=1 

Peppers SSIM 

d=0.02 

PSNR 

d=0.02 

BIQ 

d=0.02 

S3 

d=0.02 

SSIM 

d=0.01 

PSNR 

d=0.01 

BIQ 

d=0.01 

S3 

d=0.01 

.0005 16.74 13.16 .98 .0008 17.12 10.86 .97 Nearest 

.0006 16 13.21 .45 .0009 16.69 10.24 .42 Bilinear 

.0005 16.03 13.10 .66 .0008 16.82 9.49 .61 Bicubic 

.0005 16.74 13.16 .98 .0008 17.12 10.86 .97 Wavelet 

.0006 16.49 7.9 .87 .0009 17.40 7.45 .81 EDI 

 

 گیری نتیجهبحث و 

هدف از این مقاله ارزیابی میزان کارآمد بودن معیارهای سنجش در بزرگنمایی تصاویر نویزی بود. جهت این کار ابتدا از تصویر 

های تصاویر را با الگوریتمبعدی  . در گامشداصلی، تصاویر دقت پایین را ایجاد کرده سپس به آن نویز فلفل نمکی اضافه 

متفاوت به حالت اولیه بازگردانده شد. معیارهای متفاوت را برای تصویر اصلی و تصاویر بزرگنمایی شده محاسبه و سپس 

به  (S3)و معیار تیزی  (BIQ)توان دریافت که استفاده از معیار کیفیت مقایسه گردید. با توجه به نتایج حاصل به خوبی می

تر های پردازش تصویر، مفید و دقیقهای بزرگنمایی و دیگر الگوریتمهای بدون مرجع جهت مقایسه الگوریتمشاخص عنوان

هلی بزرگنمایی خواهد بود. معیارهای قبلی نیز به نوبه خود مفید هستند ولی دقت معیار کیفیت و تیزی در سنجش روش

  بیشتر است.
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