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چکیده
 چون در این، یکی از چالشهای موجود در زمینه پردازش تصاویر دیجیتال است،ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی
 نمرات و امتیازدهی ناظر انسانی برای کمک و یادگیری در ارزیابی موجود نیست؛ درحالیکه در، نوع خرابی،زمینه هیچ تصویر مرجع
 هدف این مقاله استفاده از خواص و ویژگی آماری موجود در تصاویر و مدلسازی آن.برنامه های مختلف مانند تصویربرداری کاربرد دارد
 یکی از گزینههایی است که مرزهای تصمیمگیریq-Gaussian  توزیع. بهمنظور ارزیابی کیفیت تصویر است،q-Gaussian با مدل توزیع
انعطافپذیری با اشکال مختلف گوسی ایجاد میکند که قابلیت تعمیمپذیری بیشتری در ناهنجاریها به نسبت توزیعهای دیگر داشته
. عملکرد بهتری در ارزیابی کیفیت بدون مرجع دارد،و همچنین برای مدلکردن خواص آماری تصویر
q-Gaussian  توزیع، ارزیابی ناآگاه از خرابی، ارزیابی بدون مرجع، ارزیابی کیفیت تصویر:واژگان کلیدی
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Abstract
Objective Image Quality Assessment (IQA) algorithms are divided into three categories according to the
availability of the reference image and the amount of information available in the assessment, namely,
algorithms with Full Reference (FR), Reduced Reference (RR), and No Reference (NR). If the original
high-quality image exists in the evaluation algorithm at the same time to compare with the test image,
and both images are identical in content, the evaluation is called FR assessment. If only a few features
extracted from the high-quality image are used to compare with the test image, it is called RR
assessment. In NR assessment algorithms, there is no feature or reference image to compare with the
test image. Algorithms in NR are divided into two subcategories, Distortion-Specific (DS) and NonDistortion-Specific (NDS). In first one, algorithms predict the quality of an image by knowing the type of
distortion which is effective when distortion information or type is available. However, information
about the type of distortion is not available in most applications which limits the use of these algorithms.
The NDS algorithms can be applied to different types of distortion and are designed to be all-purpose.
The NDS algorithms are divided into two subcategories namely, Opinion Aware (OA) and Opinion
Unaware (OU). In the OA model, the images are evaluated and scored by the human factor, and each
image with its corresponding human score is mapped by the learning system, while the OU model does
not have the score of a human observer and is evaluated completely blind.
The proposed algorithm is this paper is for NR model and NDS and opinion unaware. Image
quality is well correlated with features of local structure, contrast, and color. By modeling, these
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features with distributions such as Gaussian or Gaussian families can be used to detect image
degradation. The proposed method consists of two stages of training and testing. Five NSS features that
are actually extracted from the MSCN coefficient. The q-Gaussian distribution model is used for image
distribution. The q-Gaussian distribution is one of the options that create flexible decision boundaries
with different Gaussian shapes that are more generalizable in anomalies than other distributions. The
learning phase is performed only once to extract the features of images and to be considered as a model
in the system to compare with the images that are to be entered as test images.
To evaluate the performance, the proposed method is compared with IL-NIQE which is similar to
the proposed method in terms of behavioral mechanism and it uses natural scene statistics. Performance
metrics such as PLCC, KROCC, RMSE, SROCC and some datasets, LIVE, CSIQ, and TID2013 have
been used for evaluation. The proposed method performs better than the compared technique. The
proposed method can show better performance due to the adjustable parameter of q.
Keywords: Image quality assessment, No-reference assessment, Non-distortion-specific assessment, qGaussian distribution
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کیفیت تصویر ،معیاری است که بهوسیله دستگاه بینایی
انسان بهصورت کیفی با توجه به مسائل زیباییشناسی و
هنری در نظر گرفته میشود .پژوهشگران همیشه دنبال
کمیکردن 1کیفیت تصویر یا به عبارتی ارزیابی کیفیت
تصویر  )IQA(2هستند ] .[1-7ارزیابی کیفیت تصویر
میتواند توسط ناظر انسانی صورت پذیرد که به این نوع
سنجش ادراکی کیفیت تصویر 3گفته میشود ،که بهطور
کلی بهدلیل دشوار و زمانبربودن و همچنین پرهزینهبودن،
غیر عملی است؛ ازاین رو الگوریتمهای سنجش کیفیت
تصاویر بهصورت عینی 4بهوجود آمدند .این الگوریتمها با
توجه به دردسترسبودن تصویر مرجع و حجم اطالعات
موجود در ارزیابی به سه دسته تقسیم میشوند:
الگوریتمهای با مرجعکامل  ،)FR(5مرجع کاهشیافته
 )RR)6و بدونمرجع  (NR)7یا کور .8چنانچه تصویر اولیه
با کیفیت ،بهطور همزمان برای مقایسه با تصویر آزمون ،در
الگوریتم ارزیابی وجود داشته باشد و هر دو تصویر از لحاظ
محتوا یکسان باشند ،ارزیابی با مرجعکامل نامیده میشود.
چنانچه فقط تعدادی ویژگی استخراجشده از تصویر با
کیفیت برای مقایسه با تصویر آزمون استفاده شود ،ارزیابی
با مرجع کاهشیافته نامیده میشود .در الگوریتمهای
ارزیابی بدونمرجع هیچنوع ویژگی یا تصویر مرجعی برای
مقایسه با تصویر آزمون وجود ندارد ] .[8درحقیقت
معیارهای ارزیابی کیفیت بدون مرجع ،الگوریتمهای
محاسباتی هستند که کیفیت تصویر را بدون اطالعات
اولیه و بهطور خودکار برآورد میکنند .روشهای موجود در
این دسته را میتوان به دو زیردسته آگاه از خرابی یا

روشهای خرابی خاص  )DS(9و ناآگاه از خرابی یا مستقل
از خرابی خاص  )NDS(10تقسیم کرد .الگوریتمهای
 DS-NRIQAبا آگاهی به نوع تحریف ،کیفیت یک تصویر
را پیشبینی میکنند .معیارهای خرابی خاص هنگامی
مؤثر هستند که اطالعات تحریف یا نوع آن در دسترس
باشد .این الگوریتمها میتوانند یک یا چند تحریف در یک
تصویر مانند تاری ،11بلوکیشدن ،12حلقویشدن 13و نوفه
را اندازهگیری کنند؛ درواقع الگوریتمهای DS-NRIQA
الگوریتمهایی با کاربرد خاص 14هستند .با این حال بهدلیل
اینکه اطالعات در مورد نوع اعوجاج در بیشتر برنامههای
کاربردی دردسترس نیست و یا دامنه خرابیها از
روشهایی که وجود دارند ،بیشتر است ،کاربرد این
الگوریتمها را محدود میکند ] .[9الگوریتمهای ناآگاه از
خرابی بر روی خرابی خاصی متمرکز نمیشوند و میتوانند
بر روی انواع مختلف اعوجاج اعمال شوند و وظیفه
پیچیدهتری نسبت به دسته قبل دارند؛ زیرا اطالعاتی در
مورد نوع اعوجاج در دسترس نداشته و با توجه به تصویر
تخریبشده و اطالعات موجود در آن ارزیابی را انجام
میدهند.
تکنیکهای مختلفی در حوزه الگوریتمهای ناآگاه از
خرابی ارائه شده که اغلب از نمرات ناظر انسانی در مرحله
یادگیری شبکه عصبی استفاده میکنند ،این الگوریتمها
مشکالتی دارند؛ زیرا در یک بانک تصویر خاص آموزش
میبینند و این امر تعمیمپذیری آنها را کاهش میدهد.
البته ارائه معیاری که کیفیت تصویر دیجیتال را بدون
مداخله انسان محاسبه کند ،یکی از چالشهای موجود در
زمینه ارزیابی کیفیت تصویر است که هنوز بهطور کامل
حل نشده است.
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(شکل :)1-دستهبندی روشهای ارزیابی بدون مرجع.
(Figure-1): Classification of non-reference assessment
methods.

 -2-1معیارهای مطلع از نظر انسانی
این دسته از روشها وابسته به نمرهای است که عامل
انسانی با توجه به ارزشیابی تصاویر برای آنها در نظر
گرفته است .بهعبارت دیگر برای آموزش سامانههای
یادگیرنده ،بهالزام باید نمرات ناظر انسانی در اختیار
الگوریتمها باشند و در بیشتر روشها برای استخراج
ویژگیها از آمارههای صحنه طبیعی  ،(NSS)3اطالعات
روشنایی تصویر ،ساختار و غیره استفاده میشود و این
ویژگیها را بهعنوان پارامترهایی جهت یادگیری سامانه
یادگیرنده استفاده میکنند .راههای مختلفی برای ارزیابی
شباهت ساختاری و جزئیات تصویر وجود دارد و بسیاری از
تبدیالت مانند تبدیل کسینوسی گسسته  )DCT(4تصویر
را به مجموعهای از تصاویر پایه و ضرایب تبدیل تجزیه
میکند که بیشتر ماتریسهای پایه برای تصاویر ثابت
است و ضرایب تبدیل تغییر میکند که بهعنوان ویژگی از
تصویر ،جهت تخمین کیفیت استخراج میشوند.
الگوریتمهای  BLIINDS-Iو  BLIINDS-IIکیفیت را با
ویژگیهای آماری  DCTتخمین میزنند .الگوریتم ارزیابی
 BLIINDS-Iتصویر را به بلوکهایی تقسیم کرده،
ویژگیهای آماری مرتبط با کشیدگی 5ضرایب  DCTو
مقادیر تمایز محلی  DCTو آنتروپی ضرایب  DCTرا ازهر
بلوک استخراج و این ویژگیها را برای ارزیابی کیفیت
استفاده میکند ،در  BLIINDS-IIیک مدل آماری
تعمیمیافته روی ضرایب  DCTمحلی برازش میشود و
پارامترهای مدل آماری بهعنوان ویژگی برای تخمین
کیفیت استفاده میشوند ] .[10,11الگوریتمی با نام
 BRISQUE6که از لحاظ پیچیدگی محاسباتی یکی از
3
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الگوریتمهای ناآگاه از خرابی برای ارزیابی کیفیت تصویر از
هیچ نوع مرجعی استفاده نمیکنند و از نوع خرابی آگاهی
ندارند؛ لذا محدود بهگونه خاصی از خرابی نمیشوند و به
فرم همهمنظوره طراحی میشوند .الگوریتم ارزیابی
بهصورت یک مسأله دستهبندی مدل شده و در آن
دستهبند با استفاده از ویژگیهای خاص مرتبط با کیفیت،
آموزش میبیند .الگوریتمهای ناآگاه از خرابی به دو دسته
مطلع از نظر انسانی 1و نامطلع از نظر انسانی 2تقسیم
میشوند .یک تقسیمبندی کلی از انواع رویکردهای
اندازهگیری کیفیت تصاویر بدون مرجع در شکل ( )1نشان
داده شده است؛ همانطور که اشاره شد ،این الگوریتمها به
دو دسته آگاه و ناآگاه از خرابی تقسیم میشوند .در روش
ناآگاه از نوع خرابی ،اطالعاتی در مورد نوع خرابی ،عامل
تخریب و نوفهایکردن تصویر در دسترس نیست ،در این
حالت یا تصاویر بهوسیله عامل انسانی مورد ارزیابی و
امتیازدهی قرار میگیرند و هر تصویر با نمره انسانی
متناظر با خود ،بهوسیلة سامانه یادگیری نگاشت و یا

ارزیابی بدون مرجع

ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی با استفاده از ویژگیهای آماری

هدف این مقاله استفاده از توزیع  q-Gaussianدر
ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی است.
به طور معمول تصاویر خوب و با کیفیت ،دارای خواص
آماری منظم (مانند واریانس ،میانگین و غیره) هستند
] .[27عوامل خرابی مانند فشردهسازی ،ذخیرهسازی یا
رمزگشایی ،رخدادن خطا در هنگام انتقال تصویر و
اغتشاشات ،باعث بههمریختگی و ازبینرفتن نظم آماری
موجود میشود؛ لذا میتوان نظم موجود در این ویژگیهای
آماری را مدل و بر اساس آن کیفیت تصاویر را ارزیابی
کرد .در این مقاله برای مدلکردن نظم حاکم بر ویژگیها
از توزیع  q-Gaussianاستفاده شده است .نتایج پیادهسازی
روی تصاویر واقعی نشان داده که توزیع q-Gaussian
بهخوبی میتواند میزان طبیعیبودن یک تصویر را مدل
کرده و میزان اعوجاج را تخمین بزند .این مقاله بهصورت
زیر سازماندهی شده است :در بخش دوم الگوریتمهای
ناآگاه از خرابی ،معایب و مزایای این الگوریتمها ارائه و در
بخش سوم توزیع  q-Gaussianشرح داده شده است؛ در
بخش چهارم روش پیشنهادی مطرح و در بخش پنجم
ارزیابی و پیاده سازی و درنهایت در بخش آخر نتیجهگیری
ارائه شده است.

اینکه نمره ناظر انسانی را نداشته و بهطور کامال کور
ارزیابی انجام میشود .بهدلیل اهمیت این موضوع توضیح
مختصری در رابطه با الگوریتمهای ناآگاه از خرابی در ادامه
ارائه میشود.

1
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بهترین معیارهای بدون مرجع ،ناآگاه از خرابی ،مطلع از
نظر انسانی است ،پیشبینی را بر اساس ویژگیهای آماری
میانگین تفریقشده تمایزنرمالسازی  (MSCN)1استخراج
شده در حوزه مکان انجام میدهد؛ ویژگیهای این
الگوریتم از ضرب زوجآمارههای  MSCNمجاور در چهار
جهت متفاوت (افقی عمودی و قطرهای اصلی و فرعی)
بهدست میآیند .در این روش این آمارهها بر روی یک
توزیع گوسی تعمیمیافته نامتقارن  (AGGD)2مدل
میشوند و از نظر آماری بهتر از روشهای با مرجع کامل
مانند  [12] PSNR3و  [13] SSIM4است و عملکردی
رقابتی با الگوریتمهای  NRIQAدارد؛ همچنین مستقل از
محتوای بانک تصویر است؛ به این معنی که با تغییر
بانکداده تصاویر آزمون ،عملکرد الگوریتم تحت تأثیر قرار
نمیگیرد ] .[14معیاری دیگری برای ارزیابی کیفیت بدون
مرجع ناآگاه از خرابی با نام  LBIQ5پیشنهاد شده که در
آن از ویژگیهای صحنه طبیعی ضرایب موجک 6تصویر و
توزیع ضرایب موجک در باند قطری بهعنوان معیار خرابی
بافت استفاده میکند .ویژگیهایی مانند مقدار میانگین و
آنتروپی نگاشت تناسب فاز بههمراه آنتروپی و شیب تصویر
تخریبشده نیز میتواند ویژگیهای مفید آماری ،برای
ارزیابی کیفیت تصویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی باشد که
با استخراج این نوع ویژگیها و ارتباط بین این ویژگیها
میتوان کیفیت تصویر را تخمین زد .معیاری که با این
روش عمل میکند با استفاده از یک شبکه عصبی
رگرسیون عمومی کیفیت را تخمین میزند ].[15
الگوریتمهای  CBIQ-Iو  CBIQ-IIبرمبنای کتاب کد
بصری 7کار میکنند کتابهای کد حاوی ویژگیهای
تجزیه گابور هستند که از تکههای تصادفی تصویر بهدست
آمدهاند و بهطورمعمول با استفاده از روشی از قبیل K-
 meansبرای خوشهبندی بردارهای ویژگی از تکههای
مجموعهتصاویر آموزشی ساخته میشوند ،درحقیقت
کتابهای کد ،یک فضای ویژگی بهوجود میآورند که بر
اساس آنها میتوان کیفیت یک تصویر آزمون را با
استفاده از روشهای رگرسیون تخمین زد .این الگوریتم بر
این اساس طراحی شده است که خرابیهای همنوع و
هماندازه ،بافتهای مشابه دارند و ویژگیهای گابور ابزار
مناسبی برای توصیف بافت است ] .[16الگوریتمهایی که با
کتاب کد کار میکنند ،با داشتن کتاب کد بزرگ عملکرد

بهتری دارند؛ اما همین امر باعث پرهزینهشدن محاسبات
میشود .برخی مؤلفان همچنان تمرکز بر ویژگیهای
آماری  NSSرا مالک قرار داده و با توجه به غالب کلی
معیار  BRISQUEمعیار دیگری با نام  DESIQUE8را
معرفی کردند؛ با این تفاوت که این معیار ویژگیهای NSS
را در هر دو حوزه مکان و فرکانس دریافت میکند ].[17
توصیفگرالگوی دودوئی محلی 9که در معیار WLBP10
مورد توجه قرار گرفته است بر روی زیرباندهای موجک
تصویر اعمال میشود و هیستوگرام کدهای الگوی دودویی
محلی را پس از استخراج و تجمیع بهعنوان بردار ویژگی
معرفی میکند که از این ویژگیها بهمنظور تخمین کیفیت
استفاده میشود .این معیار پیچیدگی محاسباتی پایینی
داشته و برای برنامههای بالدرنگ میتواند مفید واقع شود
] ،[26سه معیار دیگری که از ویژگیهای آماری الگوی
دودویی محلی برای ارزیابی کیفیت تصویر استفاده
کردهاند ،معیارهای  NRLBPS11و  NRQLBP12و
 NRSL13هستند .این معیارها با تمرکز بر اینکه
ویژگیهای ساختاری تصویر در ارزیابی کیفیت تصویر
نقش مهمی دارد ،برای استخراج ویژگیهای ساختاری از
آمار الگوی دودویی محلی استفاده کردهاند .در NRLBPS
تصویر با تجزیه چند مقیاسی الپالسگوسی به چند زیرباند
تقسیم شده و آمار الگوی دودویی محلی استخراج شده از
هر زیرباند بهعنوان ویژگی ،جهت ارزیابی کیفیت استفاده
میشود .در  NRQLBPالگوهای دودویی محلی برای شعاع
همسایگی  1تا  3محاسبه شده و سپس با نمرات انسانی
بهوسیله الگوریتم یادگیری ماشین نگاشت میشوند تا
الگوریتم کیفیت تصویر را ارزیابی کند .این معیار
پیچیدگی محاسباتی کمی دارد و برای برنامههای
بالدرنگ 14مناسب است .معیار  NRSLاز ویژگیهای
ساختاری و روشنایی 15برای برآورد کیفیت استفاده
میکند؛ این معیار نیز برای استخراج ویژگیهای ساختاری
از آمار الگوی دودویی محلی استفاده میکند .در هر چهار
معیارهای  NRLBPSو  NRQLBPو  NRSLو  WLBPاز
ویژگیهای آماری الگوی دودوئی محلی استفاده شده اما
بهدلیل اینکه ویژگیهای آماری الگوی دودویی محلی

Gradient Magnitude (GM) map - Laplacian of Gaussian
)(LOG
)2 Color Gaussian Jet Features based on LBP (Jet-LBP
)3 Deep Convolutional Neural Network (DCNN
)4 Global and Local Content Perception (GLCP
)5 Invariance DEscriptor-based Algorithm (IDEAL
6 Blind Image Quality metric based on Wakeby Statistics
)(BIQWS
)7 Generalized Gaussian Distribution (GDD

ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی با استفاده از ویژگیهای آماری

1

 -2-2معیارهای نامطلع از نظر انسانی
این دسته از روشها عالوهبر اینکه ارزیابی را بدون مرجع
تصویر انجام میدهند ،از هیچ نوع نمره کیفیت ناظر
انسانی در سامانه یادگیرنده استفاده نکرده و بهجای آن که
آموزش بر مبنای امتیازات کیفی انسانی باشد ،میتواند
براساس استخراج ویژگیها ارزیابی کیفیت را انجام دهند.
گفتنی است ،این الگوریتمها بهخوبی مورد مطالعه قرار
نگرفتهاند ،البته معیارهایی از این دسته در سالهای اخیر
ارائه شدهاند که با روشهای مطلع از نظر انسانی و
همچنین روشهای ارزیابی با مرجع کامل یا کاهشیافته،
عملکردی رقابتی دارند .اغلب این الگوریتمها از روشهای
آماری برای استخراج ویژگیها و همچنین تشخیص
اعوجاج تصویر استفاده میکنند؛ برای مثال معیاری با نام
 TMIQارزیابی کیفیت تصویر را با تجزیه و تحلیل معنایی
پنهانی احتماالتی (PLSA) 8بر روی ویژگیهای آماری
تکههای تصاویر تحریفشده و تحریفنشده انجام میدهد.
این معیار مشابه معیار ارزیابی کیفیت بدون مرجع مطلع از
نظر انسانی  ،BRISQUEویژگیهای  NSSرا استخراج و
)Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA

8
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مقادیر زیادی از اطالعات تمایز تصاویر را از دست میدهد،
این روشها هنوز بهطورکامل بهینه نشدهاند ]،[19] ،[18
] .[20برخی الگوریتمها بهوسیله استخراج ویژگیها و
توزیع آن با مدل توزیع حاشیهای رفتار میکنند؛ الگوریتم
 GMLOG1از این دسته الگوریتمها است که با استفاده دو
نوع ویژگی آماری تمایز محلی (اندازه یا بزرگی شیب و
الپالس گوسی) که در حوزه مکانی استخراج شده است،
ارزیابی را انجام میدهد .این الگوریتم عملکرد بسیار
رقابتی با سایر الگوریتمها از لحاظ پیچیدگی محاسباتی،
دقت پیشبینی و همچنین قابلیت اطمینان و
تعمیمپذیری در پیشبینی بانک تصاویر مختلف ،دارد و
میتوان گفت مستقل از محتوای بانک تصویر است ].[21
معیار  Jet-LBP2کیفیت تصویر را بر اساس آمار الگوی
دودویی محلی بر روی بانک تصاویر دارای چند اعوجاج
ارزیابی کرده است؛ در این روش برای توصیف ساختار
تصویر از ویژگیهایی بر مبنای color Gaussian jet
استفاده شده و سپس عملگر الگوی دودویی محلی بر روی
این ویژگیها اعمال میشود .این معیار دقت پیشبینی باال
و پیچیدگی محاسباتی متوسطی دارد ] .[22برخی معیارها
از شبکه عصبی یا شبکه عصبی کانولوشن عمیق3
( )DCNNبهمنظور استخراج ویژگیهای معنایی که در
محتوای تصویری وجود دارند ،استفاده میکنند؛ معیار
 GLCP4از این دسته معیارها است که بهوسیله شبکه
عصبی کانولوشن عمیق ویژگیهای معنایی را که در
محتوای تصویری وجود دارد ،بهصورت محلی و سراسری
استخراج کرده و ارزیابی تصویر را انجام میدهد ].[23
معیار  IDEAL5با استفاده از ویژگیهای اطالعاتی مرتبط
با رنگ برای ارزیابی تصاویری که متحمل اعواجهای رنگی
میشوند ،طراحی شده است؛ این معیار همبستگی
دادههای مرتبط با رنگ را بین پیکسلهای مجاور برآورد
میکند .این معیار بهدلیل دقت باال ،قابلیت تعمیم و
پیچیدگی محاسباتی مناسب ،میتواند در طیف وسیعی از
برنامههای کاربردی پردازش تصاویر رنگی مورد استفاده
قرار گیرد ] .[24معیار  BIQWS6نیز از قالب کلی معیار
 BRISQUEبرای ارزیابی کیفیت تصویر بدون مرجع ناآگاه
از خرابی استفاده میکند با این تفاوت که در آن بهجای
استفاده از توزیع تعمیمیافته گوسی GGD7و توزیع

تعمیمیافته گوسی نامتقارن  AGGDاز توزیع آماری
 Wakebyاستفاده شده است ] .[25تمامی روشهای
ارزیابی کیفیت تصویر بدون مرجع ،ناآگاه از خرابی ،مطلع
از نظر انسانی ،که شرح داده شد در جدول ( )1بهصورت
جمعبندی با ذکر بانک تصاویر مورد استفاده در ارزیابی
این الگوریتمها ارائه شده است .تمامی الگوریتمهای
یادشده از طریق رگرسیون نمرات افراد ،بر روی نمونههای
آموزشی ،یادگیری را انجام میدهند ،و تعداد زیادی از
تصاویر و نمرات مرتبط با آنها برای آموزش نیاز است که
همین امر این الگوریتمها را بهشدت وابسته به نوع و تعداد
دادههای آموزشی میکند؛ بنابراین الگوریتمهای بدون
مرجع ناآگاه از خرابی ،مطلع از نظر انسانی ،اغلب قابلیت
تعمیم ضعیفی دارند ،زیرا ]:[27
• جمعآوری نمونهها از انواع خرابیها و خرابیهای
ترکیبی دشوار است؛
• اگر مدل ارزیابی در یک مجموعه خاص از اعوجاج
آموزش دیده و تصویر آزمون حاوی نوع دیگری
ازاعوجاج باشد ،نمره کیفیت غیر قابل پیشبینی و
بهاحتمال نادرست خواهد بود؛
• اگر مدل ارزیابی موجود بر روی یک بانک تصویر
آموزش دیده باشند ،در بانک تصویر دیگر یا تصاویر
دنیای واقعی عملکرد پیشبینی بسیار ضعیفتری دارد.

1 Quality

6

)Aware Clustering (QAC
Feature Similarity Index for Image Quality Assessment
))FSIM
)3 Natural Image Quality Evaluator (NIQE
4 Sharpness
)5 Multivariate Gaussian (MVG
2
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Blind Learning of Image Quality Synthetic Score
)(BLISS
7 Reciprocal Rank Fusion
8 Quality aware
9 Pristine
10 Pooling
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پس از استخراج عوامل نهفته کیفیت از تکههای تصویر
نمره کیفیت را محاسبه میکند ] [28این معیار تنها
توانسته عملکرد بهتری به نسبت معیار  BRISQUEو
 PSNRداشته باشد و نقطه عطفی برای شروع ارزیابیهای
بدون مرجع نامطلع از نظر انسانی بوده است .معیار دیگری
که با فرآیند خوشهبندی رفتار میکند با نام )1)QAC
شناخته میشود .در این معیار یک مجموعهداده مجازی،
شبیهسازی شده که در آن هر تکه از تصویر با استفاده از
الگوریتمهای با مرجع کامل مانند  ،FSIM2تخمین زده
میشود و به هر تکه یک نمره کیفیت نسبت داده و سپس
روی این تکهها خوشهبندی در سطوح مختلف انجام
میشود و یک مدل ارزیابی کیفیت بدون مرجع از
مجموعهدادهها ،بهوسیلة فرآیند خوشهبندی مبتنی بر تکه،
آموزش داده میشوند؛ برای تصویر آزمون نیز ابتدا تکههای
همپوشان استخراج ،فاصله هر تکه تا مرکز نزدیکترین
خوشه به آن محاسبه و امتیاز نهایی بهصورت میانگین
وزندار امتیازات سطوح مختلف ،محاسبه میشود ] .[29با
این حال روش خوشهبندی آگاه از کیفیت ) (QACتنها
قادر است با چهار نوع تحریف متداول روبهرو شود .ازاینرو
معیار  ،QACیک روش ارزیابی کیفیت تصویر بهطورکامل
کور محسوب نمیشود .یکی از ویژگیهای متمایز
روشهای بدون مرجع نامطلع از نظر انسانی این است که
آنها پتانسیل تعمیم باالتری نسبت به همتای مطلع از
نظر انسانی دارند و باتوجه به این واقعیت بنا شدهاند که
آنها به نمونههای آموزشدیده تصاویر تحریفشده و
نمرههای کیفیت ادراکی مربوط به آنها وابسته نیستند.
معیار دیگری که با عنوان معیار بهطورکامل کور
شناخته میشود  3NIQEنام دارد ،این معیار ابتدا نواحی
تیز 4از تصاویر سالم را مجزا کرده سپس برای آمارههای
صحنه طبیعی ( )NSSیک مدل گوسی چندمتغیره
میسازد ،ویژگیهای محلی را از یک تصویر استخراج
میکند و سپس بردارهای ویژگی را به مدل گوسی
چندمتغیره )MVG( 5متصل میکند .برای تصاویر آزمون
نیز همین عمل را انجام میدهد؛ کیفیت تصویر از تفاوت
بین مدل  MVGآموزشدیده و مدل  MVGآزمون حاصل
میشود .از آنجا که  NIQEاز یک مدل  MVGسراسری
برای توصیف یک تصویر استفاده میکند ،ازاینرو بسیاری
از اطالعات مفید محلی که میتواند برای پیشبینی بهتر

کیفیت ،مورد استفاده قرار گیرد ،از بین میرود ].[30
معیاری با نام  (BLISS)6از تجمیع مقادیر حاصل از اعمال
پنج معیار مرجع کامل ( )FRبر روی تصویر با استفاده از
روش همجوشی دوجانبه رتبه 7ارزیابی کیفیت را انجام
میدهد .این امتیازات که بهصورت مصنوعی تولید میشوند
برای آموزش یک سامانه یادگیرنده مورد استفاده قرار
میگیرند ] .[31مؤلفان این معیار بر این اعتقاد هستند که
الگوریتمهای ارزیابی با مرجع کاملی که در حال حاضر
وجود دارند ،همبستگی باالیی با نمرات ناظر انسانی داشته
و میتوان از این الگوریتمها بهعنوان یک تقریب بهجای
نمرات انسانی در الگوریتم ارزیابی استفاده شوند.
معیار دیگری که از الگوریتم  NIQEالهام گرفته
شده ،با ادغام ویژگیهای آماری صحنه طبیعی  NSSبا
ویژگیهای آماری شیب ،ساختار ،تمایز و رنگ ،یک روش
مؤثر جدید با نام  IL-NIQEرا معرفی کرده که بهطور
دقیق اعوجاج ساختاری و اعوجاج تمایز را مشخص
میکند .برای نمونه برای محاسبه روشنایی نرمالشده
محلی تناسب آن با توزیع گوسی را مطابقت میدهد.
عالوهبر این ویژگیهای آماری شیب آگاه از کیفیت 8و
ویژگی های مرتبط با رنگ را استخراج کرده و پارامترهای
خروجی را با توزیع گوسی تعمیمیافته و توزیع گوسی
تعمیمیافته نامتقارن منطبق میکند .این معیار ارزیابی را
بدون استفاده از نمونهتصاویر مخدوش و نمرات ادراکی
مرتبط با آنها ،با استفاده از مدل گوسی چندمتغیره،
تکههای تصویر تحریفنشده 9آموزش میدهد؛ سپس
مشابه همین عمل را برای تصاویر آزمون تکرار میکند؛
ویژگی ها را از تصاویر آزمون استخراج کرده و بر توزیع
گوسی منطبق میسازد؛ از اختالف بین مدل گوسی
آموزشدیده توسط تصاویر تحریفنشده ،و مدل گوسی
تصاویر تحریفشده ،نمره کیفیت را بهدست میآورد .این
اختالف با استفاده از فاصله  Bhattacharyya-likeبرای
اندازهگیری کیفیت هریک از تکههای تصویر آموزشدیده و
تصویر تحریفشده محاسبه میشود و نمره کیفیت محلی
هر تکه تصویر را بهدست آورده و سپس نمره کلی کیفیت
را با روش ادغام 10تکهها و میانگینگیری بهدست میآورد
] .[27در معیار پیشنهادی از این معیار الگوبرداری شده
است با این تفاوت که بهجای استفاده از توزیع تعمیمیافته
گوسی از توزیع  q-Gaussianاستفاده شده است.
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]BLIINDS-I [10

2010

LIVE

شاخص  BLIINDSهمبستگی خوبی با ادراک بصری انسان دارد و همچنین از لحاظ محاسباتی مناسب است.
بهطورکلی بر اساس چارچوب  DCTاست.

]BLIINDS-II [11

2012

LIVE

][14

BRISQUE

2012

LIVE, TID2008

الگوریتم  BLIINDS-IIبهشدت با نظرهای انسانی مرتبط است و در سطح رقابتی با شاخص  SSIMاست.
الگوریتم  BRISQUEاز نظر آماری بهتر از روشهای با مرجع کامل مانند  PSNRو  SSIMاست و عملکردی
رقابتی با الگوریتمهای  NRIQAدارد .مستقل از محتوای بانک تصویر است .از لحاظ پیچیدگی محاسباتی بعد از
 GMLOGیکی از بهترین معیارهای بدون مرجع ،ناآگاه از خرابی ،مطلع از نظر انسانی است( .سرعت باال)

][15

LBIQ

2012

LIVE

][16

CBIQ-I,
CBIQ-II

2012

LIVE

عملکرد خوبی به نسبت الگوریتمهای  NRIQAمطلع از نظر انسانی داشته و پیشبینی دقیقتری به نسبت
معیارهای FRاز جمله  PSNRو شاخص  SSIMدارد.

عملکردی رقابتی با الگوریتمهای  NRIQAمطلع از نظر انسانی

دارد.

][17

DESIQUE

2013

LIVE, CSIQ, TID2008

پیشبینی کیفیت تصویر بهتری را در مقایسه با روشهای شناختهشده  NRIQAدر بانک تصویر مختلف بهدست
آورده است.

][18

NRLBPS

2013

LIVE

نرخ داده کم ،راندمان باال و بهتر از روشهای شناختهشده  FRاز جمله  PSNRو شاخص  SSIMاز نظر نرخ داده
است ،همچنین پیچیدگی محاسباتی آن بهنسبه کم است.

][21

GMLOG

2014

LIVE, CSIQ, TID2008

عملکرد رقابتی از لحاظ دقت پیشبینی-تعمیمپذیری در بانک تصویر مختلف دارد .از نظر پیچیدگی محاسباتی
یکی از بهترین معیارهای بدون مرجع ،ناآگاه از خرابی ،مطلع از نظر انسانی است.

][19

NRSL

2016

LIVE, CSIQ, TID2013,
MLIVE, CLIVE,
CID2013

دقت پیشبینی و توانایی تعمیم این الگوریتم باال است .پیچیدگی محاسباتی کمی دارد؛ درحالیکه ابعاد ویژگی
آن باال است.

][23

GLCP

2016

LIVE, TID2008

پیشبینی کیفیت تصویر بهتری را در مقایسه با روشهای شناختهشده  NRIQAدر بانک تصویر  LIVEبهدست
آورده است و در بانک تصویر  TID2008توانسته استحکام باالیی در انواع خرابیها از خود نشان دهد .شاخص
 GLCPهمبستگی خوبی با ادراک بصری انسان دارد و عملکرد رقابتی با روشهای  FRIQAدارد.

][22

Jet-LBP

2016

MLIVE, MDID2013

دقت پیشبینی باال -پیچیدگی متوسط

][20

NRQLBP

2016

LIVE

دقیقتر از سایر الگوریتمهای آزمایششده  NRIQAمطلع از نظر انسانی است ،پیچیدگی محاسباتی کمی دارد،
برای تصاویر تحریفشده با  JPEG2000و  Gaussian Blurرفتارمناسبی دارد.

][24

IDEAL

2016

LIVE, CSIQ, TID2013,
CID2013

عملکرد رقابتی با سایر الگوریتمهای  NRIQAمطلع از نظر انسانی از لحاظ دقت پیشبینی و قابلیت
تعمیمپذیری دارد و همچنین پیچیدگی محاسباتی آن مناسب است.

][25

BIQWS

2017

LIVE II, TID2008,
TID2013,
Toyama

الگوریتم  BIQWSاز نظر آماری بهتر از روشهای با مرجع کامل مانند  PSNRو SSIMاست و عملکردی رقابتی
با الگوریتمهای  NRIQAدارد.

][26

WLBP

2017

LIVE, TID2008

الگوریتم  WLBPهمبستگی خوبی با نمرات انسانی دارد پیچیدگی محاسباتی پایینی داشته و برای برنامههای
بالدرنگ میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی با استفاده از ویژگیهای آماری

(جدول :)1-روشهای ارزیابی کیفیت بدون مرجع ناآگاه از خرابی ،مطلع از نظر انسانی.
(Table-1): Non-distortion-specific no-reference quality assessment methods, informed by human opinion

(جدول :)2-روشهای ارزیابی کیفیت بدون مرجع ناآگاه از خرابی نامطلع از نظر انسانی.
(Table-2): Non-distortion-specific no-reference quality assessment methods, noninformed by human opinion

بانک تصویر

نتایج

][28

TMIQ

2012

LIVE

بهطورکامل بدون نظارت ,عملکرد بهترنسبت به روشهای گذشته

مرجع نام معیار سال

][29

QAC

2013

LIVE , CSIQ,
TID2008

سرعت بسیار باال (میتواند در برنامه های بالدرنگ استفاده شود) به نسبت تمامی
روشهای مطلع از نظر انسانی و نامطلع از نظر انسانی

][30

NIQE

2012

LIVE

]BLISS [31

2014

LIVE, CSIQ,
TID2008,

][27

ILNIQE

2015

LIVE, CSIQ,
TID2013, LIVE
MD

][32

LPSI

ویژگی ها
ویژگیهای آماری صحنه

طبیعیNSS

ویژگیهای شباهت ساختاری

عملکرد بهتر از معیارهای  FRIQAو عملکرد رقابتی با الگوریتمها  NRIQAآموزش
ویژگیهای آماری صحنه طبیعیNSS
دیده با نظرهای انسانی و قابلیت تعمیم بیشتر نسبت به - TMIQاز لحاظ
محاسباتی در روشهای نامطلع از نظر انسانی عملکرد خوبی دارد.

دقت پیشبینی باال و عملکرد پیشبینی کیفیت بسیار بهتری را در مقایسه با

FSIM ,FSIMC ،[43] VIF ،[42] GMSD

] [44و

[45] WSSIM

روشهای شناختهشده  NRIQAنامطلع از نظر انسانی بهدست آورده است و عملکردی

ویژگیهای آماری صحنه طبیعی ،NSS
ویژگیهای آماری شیب ،ساختاری و
تمایز و رنگ

2015

LIVE,
TID2008

بدون نیاز به آموزش ،عملکردی رقابتی با الگوریتم های  NRIQAدارد.

ویژگیهای الگوی دودویی محلی

]NRLRS [33

2016

LIVE, TID2013

عملکرد پیشبینی کیفیت تصویر بهتری را در مقایسه با روشهای شناختهشده
 NRIQAنامطلع از نظر انسانی بهدست آورده است.

ویژگیهای سطح پایین آماری محلی
(آمار منطقه محلی)

]BMPRI [34

2018

LIVE, CSIQ,
TID2013,
SIQAD,

از یک مرجع ساختگی استفاده میکند و عملکرد رقابتی با الگوریتمهای نامطلع از
نظر انسانی  NRIQAدارد.

ویژگیهای الگوی دودویی محلی

رقابتی با روش های مطلع از نظر انسانی دارد .مستقل از محتوای بانک تصویر است.
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عملکرد پیشبینی کیفیت تصویر بهتری را در مقایسه با روشهای شناختهشده
 NRIQAنامطلع از نظر انسانی بهدست آورده است و دقت باالتری نسبت به QAC

ویژگیهای مربوط به پنج معیار  FRبا نام

ارزیابی بدون مرجع دیگری بر پایه آمار منطقه
محلی  1با نام  NRLRSارائه شده است .این معیار بر این
فرضیه ساخته شده که تخریب تصویر ممکن است ،آمار
حاصله از تصویر را تغییر دهد ،آمار منطقه محلی را
میتوان بهخوبی ،بهوسیله رابطه بین پیکسلها و استخراج
ویژگیهای ادراکی مشخص کرد .این معیار از کتاب کد
 GMM2بهعنوان مدل مولد ویژگیهای استخراجشده در
ارزیابی کیفیت تصویر استفاده میکند و از بردار Fisher
برای توصیف تصویر بهعنوان استنتاج از مدل GMM
استفاده کرده ،درنهایت از رگرسیون کمینه مربعات جزئی
برای نگاشت کد گذاری  Fisherبه نمرات کیفیت استفاده
میکند ].[33
3
معیار ارزیابی  BMPRIاز چند مرجع ساختگی و
ویژگیهای آماری استخراجشده از الگوی دودویی محلی
ساختار تصویر استفاده و  LPSI4از شاخص آماری الگوی
دودویی محلی استفاده میکند؛ این معیارها در خرابیهای
ناشناخته نمیتوانند رفتار مناسبی از خود نشان دهند؛
بهخصوص روش  BMPRIکه محدود به خرابیهای
ساختگی میشود و در خرابیهایی از جمله از فشردهسازی
بااتالف تصویر نوفهای 5و خرابی نوفه همبسته بامکان 6و
نوفه تسهیل 7همبستگی پایینی با نمرات انسانی

و نوع ویژگیهای استخراجشده در این معیارها بیان
شدهاند.
 -2-3توزیع q-Gaussian
توزیع گوسی نقش مهمی در رابطه با اندازهگیری اطالعاتی
استاندارد دارد ] .[35مدل  q-Gaussianکه تعمیمیافته
مدل گوسی است ،یک توزیع احتماالتی از آمار

تسلیس 8است .در این توزیع شاخص  qبرای بهبود
عملکرد اضافه شده است .همانطور که در شکل ( )2نشان
داده شده ،پارامتر  ،qشاخص آنتروپی این توزیع است و
مقدارحقیقی دارد .شاخص  qیک پارامتر قابل تنظیم است،
که انتخاب صحیح  qمیتواند ویژگیهای مهم و حالتهای
مختلفی از ویژگیها را در برگیرد .در شرایطی که
میکند ] .[37] ،[36درحقیقت تابع

1 Local

Region Statistics
)Gaussian Mixture Model (GMM
)3 Blind Multiple Pseudo Reference Image (BMPRI
)4 Local Pattern Statistics Index (LPSI
5 Lossy Compression of Noisy Image
6 Spatially Correlated Noise
7 Comfort Noise
2
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q-Gaussian

حالتهای مختلف تصمیمگیری انعطافپذیری را با اشکال
مختلف گوسی ایجاد میکند که خود میتواند در بر
گیرنده گوسی نرمال باشد .رابطه ( )1معادله

q-Gaussian

را نشان میدهد:
−𝑥 2

𝑒𝑥𝑝𝑞 2 𝜎2

()1
با درنظرگرفتن

1
𝐶𝑞 √2 𝜎 2

= )𝑥( 𝑞𝐺

1
1−q

] expq (x) = [1 + (1 − q)xو
1
)
𝑞1−
𝑞3−
(𝛤𝑞 (3 − 𝑞)√1 −
)
)𝑞 2(1 −
= 𝑞𝐶
𝜋√
(𝛤𝜋√2

𝑖𝑓 − ∞ < 𝑞 < 1
𝑞=1

𝑓𝑖

𝑞3−

1<𝑞<3

𝑓𝑖

))√𝜋𝛤(2(𝑞 − 1
1
(𝛤− 1
)
𝑞√ {
𝑞−1

همانطور که توزیع گوسی کالسیک دارای یک نسخه
دوبعدی است ،میتوان توزیع  q-Gaussianرا تعمیم
چندبعدی داد  q-Gaussianدوبعدی بهصورت رابطه ()2
تعریف شده است:
()2

) 𝑒𝑥𝑝𝑞 −(𝑥 2 +𝑦 2 )/(2 𝜎 2
2 𝐶𝑞2 𝜎 2

= )𝑦‚𝑥( 𝑞𝐺

حائز اهمیت است که منحنی با پارامتر  σیکسان و فقط
با تنظیم پارامتر  qمیتواند حالتهای مختلفی از توزیع را
تشکیل دهد .شکل ( )2توزیع  q-Gaussianرا نشان
میدهد.
در شکل ( ،)2پارامتر  σنشاندهنده واریانس و q
نشاندهنده پارامتر تنظیمی تابع توزیع  q-Gaussianاست.
Tsallis

8
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کردهاند؛ زیرا این ویژگی ها مانند دستگاه بینایی انسان به
اعوجاجها و تغییرات در تصاویر واکنش مثبت نشان داده و
توانستهاند در کنار ویژگیهای دیگر که در بیشتر
الگوریتمهای ارزیابی کیفیت ،بهخصوص الگوریتمهای
ارزیابی بدون مرجع ناآگاه از خرابی ،نامطلع از نظر انسانی
استفاده شدهاند ،عملکرد خوبی نشان دهند .در جدول ()2
چند نمونه از معیارهای ارزیابی کیفیت تصویر بدونمرجع
ناآگاه از خرابی ،نامطلع از نظر انسانی همراه با نتایج آنها

=𝑞

1باشد ،یک توزیع استاندارد یا نرمال گوسی را نمایان

دارند].[34] ،[32
بهطورکلی بیشتر الگوریتمهای ارزیابی کیفیت
بدون مرجع ( (NRIQAمبتنی بر یادگیری ماشین،
چارچوب دو مرحلهای را دنبال میکنند .بهعنوان مثال
میتواند شامل دو مرحله استخراج ویژگیهای مرتبط با
کیفیت ،و پیشبینی کیفیت تصویر یا نمره کیفیت باشد.
در این بین ویژگیهای آماری توجه زیادی را به خود جلب

q-algabra

(Figure-2): q-Gaussian with σ=1 and different q.

 -3روش پیشنهادی
مطالعه بر روی آمارههای صحنه طبیعی ( )NSSتصویر،
حوزه پژوهشی پراهمیتی است؛ بنابراین با توجه به اینکه
تصاویر طبیعی بدون اعوجاج ،دارای خواص آماری منظم
هستند که میتوانند با وجود اعوجاجها تغییرات قابل
مالحظهای داشته باشند ،زمانیکه اندازهگیری انحراف از
نظم آمارههای صحنه طبیعی بهطور دقیق اندازهگیری
شود ،میتواند برای ارزیابی کیفیت یک تصویر بدون نیاز به
هیچ نوع مرجعی استفاده شود .کیفیت تصویر بهخوبی با
ویژگیهای ساختاری محلی ،تمایز 1و ویژگیهای رنگ در
ارتباط است ،که با مدلکردن آن با توزیعهایی مانند
گوسی یا خانوادهای از گوسی بهخوبی میتوان پی به
تخریب تصویر برد و میزان اعوجاج تصویر را ارزیابی کرد
].[28] ،[27
این ویژگیهای کیفیت ،اغلب بهصورت آماری بوده
و از تکههای محلی تصویر استخراج میشود ،که میتوانند
اطالعات مفید سطح پایین را از تصاویر دریافت کنند .با
محاسبه دقیق ویژگیهای آماری و با درنظرگرفتن تأثیرات

Contrast

1

2

Bicubic
Supra-Thershold
)4 Principal Component Analysis (PCA
5 Online
3
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اعوجاجها بر روی تصاویر ،میتوان از این ویژگیهایی
جهت پیشبینی کیفیت تصویر استفاده کرد .درنظرگرفتن
این ویژگیها در تصویر بر اساس خواصی است که این
ویژگیهای آماری داشته ،و همچنین واکنشی که در مقابل
اعوجاجها از خود نشان میدهند .با کمیکردن تغییرات
آماری ،نوع اعوجاج مؤثر بر تصویر و همچنین کیفیت
تصویر را میتوان پیشبینی کرد .مراحل کار در شکل ()3
نشان داده شده است.
نحوه کار الگوریتم پیشنهادی شامل دو مرحله
آموزش و آزمون است .در مرحله آموزش تعدادی تصاویر
بینقص وجود دارد؛ ابتدا پنج ویژگی  NSSکه درحقیقت
ویژگی ضرایب  MSCNو زوجضرایب مجاور ،MSCN

ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی با استفاده از ویژگیهای آماری

(شکل q-Gaussian :)2-با σ=1و qهای مختلف ].[36

ویژگیهای شیب ،و ویژگیهای آماری در فضای رنگی
لگاریتمی ،از مجموعه تصاویر طبیعی بینقص استخراج
میشوند .برای بهینهسازی الگوریتم از نظر مقیاس ،تمامی
این ویژگیها بهوسیله فیلتر گابور لگاریتمی در مقیاس
متفاوت استخراج شده و این ویژگیها با توزیع
 q-Gaussianمنطبق میشوند ،برای استخراج ویژگیها،
تصاویر بینقص با استفاده از روش درونیابی دومکعبی 2به
اندازه ثابت  P×Pتغییر داده شده و سپس به تکههایی با
اندازه  p×pتقسیم میشود؛ آنگاه نواحی خاصی از آن
برای استخراج ویژگیها در نظر گرفته میشود؛ درحقیقت
نواحی با تمایز باال که شامل اطالعات آماری باالتری
باشند ،و دراصطالح به آن نواحی تیز تصویر گفته میشود.
ویژگیهای  NSSاز تکههایی با تمایز باال استخراج
میشود؛ زیرا مناطق با تمایز باال مناطق تیز با مرزهای
برجسته شیء هستند که اغلب توجه بیشتری را به خود
جلب کرده و حاوی اطالعات بیشتری هستند .تمایز هر
پیکسل با استفاده از رابطه ( )3محاسبه شده است .تنها
تکههایی که مقدار بیشتر از آستانه 78% 3داشته باشند،
برای یادگیری مدل  q-Gaussianانتخاب میشوند .این
مرحله از یادگیری فقط یک بار انجام میشود تا
ویژگیهای تصاویر سالم و بینقص استخراج شود و
بهعنوان الگو در سامانه برای مقایسه با تصاویری که قرار
است بهعنوان تصاویر آزمون وارد سیستم شوند در نظر
گرفته شوند .این مرحله در شکل ( )3بهصورت offline
مشخص شده است.
با جمعآوری تمام ویژگیهای  NSSاستخراجشده از
هر تکهتصویر ،یک بردار ویژگی تولید میشود؛ که برای
کاهش بعد ویژگیهای تداخلی از تحلیل مؤلفه اصلی
 (PCA)4استفاده شده است؛ که این کاهش بعد سبب
کاهش هزینه محاسباتی و درنتیجه کارآمدی فرآیند
پیشبینی میشود ].[27
در مرحله آزمون ،تصویر آزمون ،بدون درنظرگرفتن
نمره انسانی متناظر با آن وارد سامانه میشود .این مرحله
در شکل ( )3بهصورت برخط 5مشخص شده است .در
مرحله بعد تصویر به تکههای کوچک  p×pتقسیم شده
سپس ویژگیهای خاص مرتبط با کیفیت که شامل
ویژگیهای ساختاری محلی ،تمایز و رنگ در مقیاس
مناسب تصویر است ،استخراج میشوند؛ میزان بعد این
ویژگیها پس از اعمال  430 ،PCAتنظیم شده است؛

سپس این ویژگیهای استخراجشده بهدلیل قابلیتهای
یادشده توزیع  ،q-Gaussianبا این توزیع مدل میشوند؛
درنهایت میزان اختالف از این توزیع و توزیع
مدلسازیشده در مرحله آموزش ،نمره نهایی را ایجاد
میکند که در حقیقت این نمره ،میزان کیفیت تصویر
است .این اختالف از طریق فاصله باتاچاریا 1محاسبه
میشود ].[27
بخش offline

بخش online

نحوه نرمالسازی آمار روشنایی محلی یک تصویر
طبیعی  Iدر رابطه ( )3بیان شده است 𝐼 .مقدار نرمالشده
است 𝜇 ،و 𝜎 با استفاده از رابطه ( 4و  )5محاسبه میشود.
)𝑗‚𝑖(𝜇𝐼(𝑖‚𝑗)−

()3

𝜎(𝑖‚ 𝑗)+1

= )𝑗‚𝑖(𝐼

که 𝑊 … 𝑖 ∈ 1‚2‚ … 𝐻‚ 𝑗 ∈ 1‚2مختصات مکانی هستند،
 Hو  Wبهترتیب طول و عرض تصویر هستند .عدد یک که
در مخرج قرار گرفته عدد ثابتی است که مانع صفرشدن
زیر کسر میشود (بهعنوان مثال در مورد تکههای تصویر
دریا یا آسمان ساده) و همچنین:
() 4

𝐿
𝐾∑ = )𝑗‚𝑖(𝜇
)𝑙 𝑘=−𝐾 ∑𝑙=−𝐿 𝜔𝑘‚𝑙 𝐼(𝑖 + 𝑘‚𝑗 +

() 5

𝜎(𝑖‚𝑗) = √∑𝐾𝑘=−𝐾 ∑𝐿𝑙=−𝐿 𝜔𝑘‚𝑙 [𝐼(𝑖 + 𝑘‚𝑗 + 𝑙) − 𝜇(𝑖‚𝑗)]2

رابطه ( 4و  )5بهترتیب میانگین و تمایز محلی تصویر
هستند که }𝐿‚ … ‚𝐿 ω = {𝜔𝑘‚𝑙 |𝑘 = −𝐾‚ … ‚𝐾‚𝑙 = −یک
پنجره گوسی را تعریف میکند .با استفاده از این
پیشپردازش ضرایب  MSCNاستخراج میشوند ]،[27
].[37] ،[28
of the proposed approach.

آموزش تصاویر
بینقص

تصویرآزمون

انتخاب تکههای تیز
تصویر

بخشبندی تصویر به
تکههای کوچک p×p

استخراج ویژگیها از
تکههای تیز و کاهش
بعدیافته

استخراج ویژگیها از
هر تکه

ضرایب روشنایی نرمال از تصاویر طبیعی توزیع
مشابه  q-Gaussianدارند ،که با درنظرگرفتن این موضوع
برای مدلسازی )𝑗‚𝑖(𝐼 از توزیع  q-Gaussianتعمیمیافته با
میانگین صفر استفاده شده است که بهطور گستردهتر
توزیع را در حضور اعوجاج مدل میکند که بهوسیلة رابطه
( )6بیان میشود:
()6

= )𝛽‚𝛼 ;𝑥(𝑔
𝛼
𝑞)𝑥](1−𝑞)2

ارزیابی کیفیت و
انطباق با مدل توزیع
q-Gaussian

Gaussian

محاسبه فاصله بین مدل آموزش و
آزمون و نمره کیفیت نهایی

که)  Γ(.تابع گاما است و با رابطه ( )7بیان میشود:

(شکل :)3-شمای کلی روش پیشنهادی.

()7

(Figure-3): The overall scheme

Bhattacharyya
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∞

Γ(x) = ∫0 t x−1 e−t dt‚x > 0
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آموزش ویژگیها با
مدل توزیع q-

𝛼
[1 + (1 −
𝜎 𝑞 2√3 −
𝑖𝑓 − ∞ < 𝑞 < 1
1
( 𝛤𝜋√2
)
𝑞1−
𝑞3−
( 𝛤𝑞 3 − 𝑞√1 −
)
)𝑞 2(1 −
𝛼
|𝑥|
𝛼
) ) ( 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖𝑓 𝑞 = 1
1
𝛽
) ( 𝛤𝛽 2
𝛼
𝛼
𝛼
[1 + (1 − 𝑞)𝑥](1−𝑞)2
𝜎 𝑞 2√3 −
𝑖𝑓 1 < 𝑞 < 3
1
−
𝛤1
(
)
𝑞√
{
𝑞−1

ارزیابی استفاده شوند.
آمار حاصله از توزیع زوج ضرایب  MSCNهمجوار
نیز میتواند اعوجاج کیفیت را اتخاذ کند ،که آنها را نیز
میتوان با توزیع  q-Gaussianمدلسازی کرد مشابه
عملیات تبدیلی در رابطه ( )6اعمال شده است .در این

.e

−

G2 (ω‚θ) = e

که } θj = jπ|j = {0‚1‚ … j − 1زاویه جهتگیری است،
فرکانس مرکز σr ،پهنای باند شعاعی فیلتر است و σθ
پهنای باند زاویهای را تعیین میکند و  Jتعداد جهتها
است.
ω0

توزیع نیز درجه تفاوت میتواند نشاندهنده شدت اعوجاج
باشد .هنگامی که یک تصویر دچار اعوجاج میشود ،توزیع
مشتقات جزئی آن و بزرگی شیب (GM)1آن تغییر خواهد
کرد؛ ازاینرو برای یافتن تحریفات ساختاری و همچنین
یافتن اعوجاج تمایز ،از ویژگیهای شیب ،2استفاده شده
است .اجزای شیب تصویر بهوسیله پیچش رابطه ( )8با دو
فیلترگوسی در جهت عمودی و افقی محاسبه و اجزای
شیب تصویر با توزیع  q-Gaussianپیشنهادی مدل شده
است؛ بنابراین از پارامترهای  αو  ،βبهوسیله متناسبکردن
هیستوگرام اجزای شیب بهعنوان ویژگیهای  NSSاستفاده
شده است.
)𝑦‚𝑥( 𝑦𝐺 ∗ 𝐼 = 𝑦𝐼‚)𝑦‚𝑥( 𝑥𝐺 ∗ 𝐼 = 𝑥𝐼

()8

بزرگی شیب تصویر توسط رابطه ( )9محاسبه میشود:
𝐺𝑀(𝑥‚𝑦) = √𝐼𝑥2 + 𝐼𝑦2

()9

نتیجه حاصله از بزرگی شیب با یک توزیع  Weibullمدل
شده و در رابطه ( )10این معادله بیان شده که  aو

b

بهعنوان ویژگی استفاده شده است ]:[10
x a

()10

x a−1 exp (− ( ) ) ‚x ≥ 0
b

‚x< 0

a
ba

{ = )h(x; a‚b

0

 -4-1بانک تصویر و سنجش عملکرد
یکی از راههای ارزیابی کیفیت تصویر ،رأیگیری از
مجموعهای از کاربران انسانی در شرایط استاندارد است.
امتیازات بهدستآمده از این رأیگیریها میتواند برای
سنجش عملکرد معیارهای ارزیابی کیفیت خودکار بهکار
گرفته شوند .بانکهای تصاویر 4موجود ،حاوی چنین
امتیازاتی برای مجموعهای از تصاویر بینقص که تحت
تأثیر خرابی خاصی قرار نگرفتهاند و تصاویر مخدوششده
که مجموعهای از خرابیها بر روی آنها اعمال شده است،
هستند که به همراه این بانکها ارائه میشوند .فرآیند
تشکیل این بانک تصاویر به این صورت است که
مجموعهای از تصاویر بینقص که تحت تأثیر مجموعهای از
خرابیها با سطح شدت مختلف قرار گرفتهاند ،در معرض
دید مجموعهای از کاربران گذاشته میشوند .کاربران به
این تصاویر امتیازاتی اختصاص میدهند؛ امتیازات
گرفتهشده از کاربران ،پس از نرمالسازی و حذف امتیازات
پرت ،5میانگینگیری و بهعنوان امتیاز مربوط به هر تصویر
ذخیره میشوند .برخی از بانکهای تصویر از میانگین
امتیاز نظرها  (MOS)6و برخی از تفاوت میانگین امتیاز
نظرها  (DMOS)7استفاده میکنند .برخی نیز هردو امتیاز
را شامل میشوند .برای ارزیابی معیار پیشنهادی از سه
بانک تصویر  IQAمحکزن استفاده شده است LIVE
] [38و  [39] TID2013و  .[40] CSIQاین بانکهای
تصاویر در بسیاری از پژوهشها مورد استفاده قرار
گرفتهاند ].[27-34
 -4-1-1بانک تصویر LIVE

این بانک تصویر در آزمایشگاه مهندسی تصویر و ویدئو در
دانشگاه تگزاس کشور آمریکا ایجاد شده و حاوی 29تصویر
مرجع و  779تصویر تحریفشده رنگی با فرمت  BMPو
عمق 24بیتی بهازای هر پیکسل و تفکیکپذیریهای
 438×634و  512×768است .امتیازات دادهشده به
4 Image

1 Gradient

)Magnitude (GM
Gradient
3 Log-Gabor
2

Quality Databases
Outlier
)6 Mean Opinion Score (MOS
)7 Differential MOS (DMOS
5
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نکته حائز اهمیت اینکه جهتگیری و فرکانس
محرک در همگامسازی و حساسیتهای قشر بصری جهت
تعیین کیفیت تأثیرگذار است و نورونهای موجود در قشر
بصری بهصورت انتخابی به محرک پاسخ میدهند؛
ویژگیهای مرتبط با مقیاس ،میتواند برای طراحی
الگوریتمهای ارزیابی کیفیت تصویر بدون مرجع مفید باشد
که برای بهدستآوردن خواص کیفیت مرتبط با مقیاس
تصاویر ،از فیلتر گابور لگاریتمی 3استفاده و ویژگیهای
آماری از پاسخهای فیلتر استخراج شده است که در فضای
دوبعدی با رابطه ( )11بیان میشود ].[27

 -4ارزیابی و پیادهسازی

ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی با استفاده از ویژگیهای آماری

پارامترهای  αو  βویژگیهایی هستند که میتوانند برای

()11

2
) (θ−θj
2σ2
θ

−

2
ω
((log
))
ω0
2σ2
r

تصاویر از نوع  DMOSو بازه ] [100-0هستند .پنج نوع
تحریف متفاوت بدینشرح در این بانک لحاظ شدهاند:
اعوجاج فشردهسازی  159( JPEGتصویر) ،فشردهسازی
175( JPEG2000تصویر) ،نوفه گوسی جمعشونده
(145تصویر) ،ماتی گوسی ( 145تصویر) و فشردهسازی
 JPEG2000با خطای بیتی که از طریق شبیهسازی کانال
محوسازی  Rayleighحاصل شده (145تصویر( که
درحقیقت اعوجاج  fastfadingاست.
 -4-1-2بانک تصویر TID2013

بانک تصویر  TID2013نسخه توسعهیافته
است که شامل سههزار تصویر حاصلشده از  25تصویر
مرجع بدون خرابی و تعداد  24نوع خرابی و پنج سطح
شدت از هر نوع خرابی و تصاویر این بانک اطالعاتی در
اندازه  512× 384است؛ امتیازات  MOSبانک TID2013
از نظرهای  961انسان مختلف از پنج کشور اوکراین،
فنالند ،ایتالیا ،آمریکا و فرانسه به دو شیوه حضور در
آزمایشگاه و غیرحضوری (اینترنتی) کنترلشده ،جمعآوری
شدهاند.
[41] TID2008

 -4-1-3بانک تصویر CSIQ

بانک تصویر CSIQدر دانشگاه اوکالهامای آمریکا ایجاد
شده و حاوی سی تصویرمرجع و  866تصویر تحریفشده
در قالب  PNGو با تفکیکپذیری  512×512با شش نوع
اعوجاج فشردهسازی 150 ) JPEGتصویر) ،فشردهسازی
 150) JPEG2000تصویر) ،نوفه جمعشونده سفید گوسی
(150تصویر) ،نوفه جمعشونده صورتی گوسی
(150تصویر) ،ماتی گوسی (150تصویر) و تغییر تمایز
تصویر (116تصویر) است .امتیازات دادهشده به تصاویر از
نوع  DMOSو در بازة [ ]1-0هستند؛ بهگونهای که
امتیازات یک نشاندهنده بدترین کیفیت است.

Spearman Rank Order Correlation Coefficient
)(SROCC

سال  1400شمارة  2پیاپی 48
126

1

که در آن  diاختالف بین رتبه  iامین تصویر ارزیابی عینیی
و ادراکی و  Nتعداد تصاویر آزمون است.
2
ضریب رتبه همبستگی کندال ) :(KROCCاین
ضریب همبستگی که ضریب همبستگی متقارن نیز شهرت
دارد ،همانند ضریب رتبه همبستگی اسپیرمن برای
سنجش همبستگی بین نمرات استفاده میشود که با
رابطه ( )13تعریف میشود:
()13

𝑑𝑛 𝑛𝑐 −
)0.5𝑛(𝑛 − 1

= 𝐶𝐶𝑂𝑅𝐾

در این رابطه  ncتعداد زوجهای هماهنگ و  ndتعداد
زوجهای ناهماهنگ در نمرات است .اگر
) 𝑛𝑦‚ 𝑛𝑥( (𝑥1 ‚𝑦1 )،(𝑥2 ‚𝑦2 )، … ،مجموعه نمرات عینی و
ادراکی باشند ،چنانچه 𝑗𝑥 > 𝑖𝑥 و 𝑗𝑦 > 𝑖𝑦 یا 𝑗𝑥 < 𝑖𝑥 و
𝑗𝑦 < 𝑖𝑦 باشد زوج هماهنگ است .اما اگر 𝑗𝑥 > 𝑖𝑥 و
𝑗𝑦 < 𝑖𝑦 یا برعکس ،زوج ناهماهنگ است ،و اگر 𝑗𝑥 = 𝑖𝑥 و
𝑗𝑦 = 𝑖𝑦 جفت نه هماهنگ و نه ناهماهنگ است.
دو معیار  SROCCو  KROCCبرای اندازهگیری
یکنواختی پیشگویی استفاده میشوند؛ این دو معیار،
تنها در رتبهبندی دادهها عمل کرده و فاصله نسبی بین
نقاط داده را نادیده میگیرند.
3
معیار ضریب همبستگی خطی پیرسون ):(PLCC
این معیار سنجش عملکرد ،ضریب همبستگی بین نمرات
ناظران انسانی (نمرات ادراکی  MOSیا  )DMOSو نمرات
روش پیشنهادی (نمرات عینی) پس از رگرسیون خطی را
نشان میدهد .معیار  PLCCبا رابطه ( )14تعریف میشود:
()14

𝑦𝑥𝜎
𝑦𝜎 𝑥𝜎
𝑁∑
) 𝑦𝜇 𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝜇𝑥 )(𝑦𝑖 −

= 𝐶𝐶𝐿𝑃
=

𝑁 2
2
𝑁∑ √
) 𝑦𝜇 𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝜇𝑥 ) ∑𝑖=1(𝑦𝑖 −

که در آن  yiو xiبهترتیب مقادیر نمرات ناظر انسانی و
نمرات روش پیشنهادی برای  iامین تصویر آزمون  Nتعداد
تصاویر آزمون و ) σx (σyو ) μx (μyبهترتیب میانگین و
واریانس نمرات ناظر انسانی و نمرات معیار پیشنهادی
است .متغیر  σxyکوواریانس بین نمرات ناظر انسانی و
نمرات روش پیشنهادی است.
)Kendall Rank Order Correlations Coefficient (KROCC
)Pearson Linear Correlation Coefficient (PLCC

2
3
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 -4-1-4سنجش عملکرد
بهطور معمول برای سنجش عملکرد یک معیار ارزیابی
کیفیت تصویر و بررسی اینکه معیار پیشنهادی تا چه حد
قادراست مقادیر  MOSیا  DMOSرا پیشگویی کند ،از
شاخصهای متداول زیر استفاده میشود:
1
ضریب رتبه همبستگی اسپیرمن ) :(SROCCاین
معیار سنجش برای ارزیابی همبستگی بین نمرات معیار
پیشنهادی (نمرات عینی) و نمرات ناظران انسانی (نمرات
ادراکی  MOSیا  )DMOSکه بهوسیلة مجموعهدادهها ارائه
شده است ،استفاده میشود .معیار  SROCCبهصورت
رابطه ( )12تعریف میشود:

()12

2
𝑁∑ 6
𝑖𝑑 𝑖=1
)𝑁(𝑁 2 − 1

𝑆𝑅𝑂𝐶𝐶 = 1 −

()15

𝑁

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑠𝑖 − 𝑞𝑖 )2
𝑁
𝑖=1

که در آن 𝑖𝑠 نمرات ادراکی و 𝑖𝑞 نمرات عینی و
تعداد تصاویرآزمون است .این شاخص همانند معیار
 PLCCبرای سنجش دقت است با این تفاوت که هرچه
مقدار  RMSEبه صفر نزدیکتر باشد ،نشاندهندة عملکرد
بهتر و رابطه بیشتر با ادراک انسان است.
عالوهبر معیارهای سنجش عملکرد که اعدادی را
برای دقت و یکنواختی پیشگویی ارائه میکنند ،میتوان
نمرات عینی و ادراکی را بر روی یک نمودار دوبعدی
ترسیم کرد که نمودار پراکندگی نمرات ادراکی و عینی
نامیده میشود.
N

 -4-2تصاویر بینقص

 -4-3محیط و پارامترهای پیادهسازی
آزمایشهای معیار پیشنهادی در محیط نرمافزار
 MATLAB R2014aاجرا شده است .این کدها بر روی
)Root-Mean-Square Error (RMSE

1

2www.comp.polyu.edu.hk/∼cslzhang/IQA/ILNIQE/ILNIQE

.htm

 -5نتایج پیادهسازی
برای ارزیابی بهبود عملکرد با مدل توزیع
معیاری برای مقایسه در نظر گرفته شد که از لحاظ
سازوکار رفتاری مشابه روش پیشنهادی است و از
آمارههای صحنه طبیعی استفاده میکند .روش IL-NIQE
از پنج نوع ویژگی استفاده و همچنین از یک مدل MVG
محلی ،تصویر را مدل میکند .در معیار پیشنهادی از تمام
پنج نوع ویژگی در معیار  IL-NIQEبیانشده استفاده شده
با این تفاوت که توزیع  q-Gaussianبرای انطباق استفاده
شده است.
q-Gaussian

 -5-1ارزیابی نتایج بر روی بانک تصاویر
مختلف
عملکرد روش پیشنهادی بهصورت مقایسهای با روش
 IL-NIQEبهوسیلة معیارهای سنجش PLCC, KROCC,
 SROCC RMSE,بر روی بانک تصاویر مختلف،Live ،
 CSIQو  TID2013در جدول ( )3نشان داده شده است.
این معیارهای سنجش بهطور متداول برای ارزیابی
یکنواختی و دقت پیشگویی استفاده میشوند ،برای
معیار سنجش  PLCCو  KROCCو  SROCCهرچه عدد
بهدستآمده به یک نزدیکتر باشد ،معیار همبستگی
بیشتری با نمرات ناظر انسانی دارد؛ درنتیجه عملکرد بهتر
روش را نشان میدهد؛ برای معیار سنجش  RMSEهرچه
عدد بهدست آمده به صفر نزدیکتر باشد ،دقت بهتر روش
را نشان میدهد؛ همانطور که در جدول ( )3مشاهده
میشود ،روش پیشنهادی در همه سنجشهای عملکرد،
توانسته مقدار مناسبی را نتیجه دهد که نشاندهنده این
است که نمره کیفیت بهدستآمده از روش پیشنهادی،
3

)Central Processing Unit (CPU
4 Step Size
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تصاویر طبیعی بینقص توسط دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه  Tongjiشانگهای چین تهیه شده است.
برای آموزش مدل مطلوب روش پیشنهادی ،از این
مجموعه تصاویر بینقص که در الگوریتم بدون مرجع
 IL-NIQEارائه شد ،2استفاده شده است .این مجموعه از
تصاویر طبیعی با کیفیت باال ،از اینترنت جمعآوری شده
که شامل تصاویری با موضوع مردم ،گیاهان ،حیوانات و
اشیای ساختهشده توسط انسان است .پس از بررسیها بر
روی چهارصد تصویر و با رأیگیری بر اساس رأی مثبت
بیشینة آرا به تصویر با کیفیت باال و بینقص ،درنهایت نود
تصویر بهعنوان تصویر بینقص در نظر گرفته شده است.
مشابه همین عمل در معیار  NIQEنیز استفاده شده اما
مجموعهتصاویر بینقص معیار  IL-NIQEبه نسبت
مجموعهتصاویر بینقص  NIQEاز نظر نحوه انتخاب تصاویر
منظمتر است.

𝑗 = 4,𝜎𝑟 = 0.6, 𝜎𝜃 = 0.71,𝜔10 = 0.417, 𝜔02 = 0.318,
𝜔03 = 0.243

ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی با استفاده از ویژگیهای آماری

ضریب همبستگی همیشه عددی بین  -1و  1است؛
هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد ،همبستگی قویتر
و رابطه بهتر با ادراک انسان را نشان میدهد.
معیار خطای جذر میانگین مربعات:(RMSE) 1
تفاوت میان مقدار پیشبینیشده بهوسیلة روش پیشنهادی
و نمرات ادراکی ،پس از رگرسیون خطی است که با رابطه
( )15تعریف میشود:

سیستم لپتاپ  ASUSبا واحد پردازشگر مرکزی 3اینتل
 Core i7 7500Uو با سرعت  ،GHz 3/5حافظه اصلی 12
گیگابایتی  DDR4پیادهسازی شده است.
پارامترهای  Pکه مربوط به اندازه تصویر میشود از
 340تا  660و پارامتر  pکه مربوط به تکههای تصویر
است از  44تا  108و اندازه گام 8 4است .محدوده  mکه
مربوط به بعد  PCAاست از  290تا  450و اندازه گام 10
است.
پارامترهای مربوط به  qبر روی  0/9آزمایش شده و
پارامترهای مربوط به گابور لگاریتمی به شرح زیر تنظیم
میشود:

ارتباط بهتری با ادراک انسانی و نمره نظرهای انسانی دارد.
از نتایج ارائهشده میتوان این نتیجهگیری را انجام داد که
روش پیشنهادی رفتار بهطورتقریبی مشابهی با IL-NIQE
دارد .در جدول ( )4میانگین وزندار برای مقادیر سنجش
سازگاری  RMSE ،PLCC ،KROCC ،SROCCبا سه
بانک تصویر  ،TID2013 ،CSIQ ،LIVEبا توجه به جدول
( )3محاسبه شده است که عملکرد بهتر روش پیشنهادی
را نشان میدهد .وزن اختصاص دادهشده به هر مجموعه،
بهطور خطی ،به تعداد تصاویر تحریفشده در آن مجموعه
بستگی دارد .با توجه به اینکه تعداد تصاویر و همچنین
تعداد خرابیها در بانک تصویر  TID2013نسبت به دو
بانک تصاویر دیگر بیشتر است ،وزن بزرگتری داده شده،
و وزنها طوری انتخاب شد که مقادیر سه وزن برای سه
بانک تصویر یک شده است.
همچنین نمودار پراکندگی روش پیشنهادی و روش
 IL-NIQEبرای مقایسه در شکل ( )4نشان داده شده
است .این نمودار رابطه نمرات ناظر انسانی و نمره کیفیت
بهدستآمده از روش مورد نظر را نشان میدهد .دو روش
 IL-NIQEو روش پیشنهادی رفتار بهطورتقریبی مشابهی
با هم دارند؛ با این تفاوت که روش پیشنهادی با توجه به
پارامتر قابل تنظیم  qمیتواند عملکرد بهتری را از خود
نشان دهد.
بهمنظور بررسی و ارزیابی دقیقتر روش پیشنهادی
با روش  ،IL-NIQEنتایج پیادهسازی بر روی یک بانک
تصویر برای نمونه با یک معیار برای انواع مختلف خرابیها
مورد بررسی قرار میگیرد.

 -5-2ارزیابی نتایج با توجه به نوع خرابی در
یک نوع بانک تصویر

Spatially Correlated Noise
Sparse Sampling and Reconstruction
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چپ در ستونها افزایش مییابد .این شدت خرابی بهحدی
است که در برخی از تصاویر نمیتوان چیز خاصی مشاهده
کرد .برای مثال تصویر موجود در سطر و ستون آخر شکل
( )5که بهحدی خراب شده ،الگوی با معنای خاصی قابل
استخراج نیست .میزان نمره و امتیاز شدت خرابی در هر
نوع تصویر با استفاده از روش پیشنهادی و روش
 IL-NIQEمحاسبه و در پایین هر تصویر نوشته شده است.
با مقایسه نتایج میتوان نتیجه گرفت که میزان اختالف و
پراکندگی در هر نوع تصویر با شدت خرابی متفاوت در
روش  IL-NIQEبه مراتب کمتر از روش پیشنهادی است.
برای مثال این میزان پراکندگی در سطر نخست که تصویر
یک ساختمان را نمایش میدهد ،برای روش IL-NIQE
حدود یازده ،درحالیکه برای روش پیشنهادی حدود 55
است .بهعنوان مثال دیگر ،در تصویر سطر آخر ستون
نخست و ستون آخر میزان خرابی برای روش IL-NIQE
بهترتیب حدود  86و  87است؛ درحالیکه برای روش
پیشنهادی این نمره میزان خرابی بهترتیب حدود  30و
 372است؛ لذا میتوان گفت که یکی از ویژگیهای روش
پیشنهادی در مقایسه با روش  ،IL-NIQEتشخیص درست
میزان شدت خرابی است و نمره متناسب با شدت خرابی
تصویر را ارائه میدهد.
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در جدول ( )5نتایج معیار ارزیابی  SROCCبرای بیست و
چهار نوع خرابی مختلف بر روی بانک تصویر TID2013
برای روش پیشنهادی که پارامتر  q = 0.9و روش
 IL-NIQEکه پارامتر  q = 1است ،محاسبه شده است.
نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادی در دوازده نوع
خرابی در سطرهای  1تا  12جدول مانند نوفه جمعشونده
گوسی در سطر نخست ،در خرابی نوفه همبسته با مکان1
در سطر سوم و نمونهبرداری تنک و بازسازی تصویر 2در
سطر دوازدهم توانسته همبستگی بهمراتب بیشتری ،با
نظرهای انسانی در مقایسه با روش  IL-NIQEداشته باشد؛
درحالیکه روش  IL-NIQEبرای دوازده نوع خرابی دیگر،
سطرهای  13تا  24مانند نوفه چندیسازی در سطر

پانزدهم ،نوفه و خرابی ماسکشده در سطر شانزدهم و
خرابی شیفت میانگین در سطر نوزدهم دارای کارایی
بهتری نسبت به روش پیشنهادی است .بهعبارت دیگر
میتوان گفت که روش پیشنهادی برای خرابیهای حاصل
از انواع نوفه گوسی و فشردهسازی و خرابیهای حوزه
فرکانس عملکرد بهتری دارد؛ درحالیکه روش IL-NIQE
برای خرابیهای حوزه مکان کارایی بهتری دارد .این نتایج
نشان میدهد که یک روش و یا بهعبارت دیگر یک مقدار
 qنمیتواند کارایی مناسبی در انواع مختلف خرابیها
داشته باشد؛ با تغییردادن پارامتر  qشکلهای مختلفی از
توزیع گوسی بهدست میآید که هر کدام مناسب یک
سری از خرابیها هستند.
بهمنظور ارزیابی بیشتر روش پیشنهادی با روش
 IL-NIQEتشخیص میزان خرابی تصاویر ،در شکل ()5
مورد مقایسه قرار داده شد .بدین منظور شش نوع تصاویر
مختلف ،از هر نوع پنج تصویر با شدت خرابی متفاوت از
بانک تصویر  TID2013انتخاب شد که شکل ( )5این شش
نوع تصاویر مختلف را ،در سطر با شدت خرابی متفاوت از
هر نوع را ،در ستونها نمایش میدهد ،بهطوریکه میزان
شد ت خرابی برای هر نوع تصویر از سمت راست به سمت

در بانک تصاویر مختلف
(Table-3): Comparison of the efficiency of the proposed approach with the IL-NIQE method with performance measures (PLCC,
KROCC, RMSE, SROCC) in different image bank
TID2013

CSIQ

بانکتصاویر

LIVE

IL-NIQE
RMSE

KROCC

SROCC

0/9437 0/5092 0/3491

0/494

0/9436 0/5259 0/3501

0/495

PLCC

RMSE

PLCC

KROCC

SROCC

RMSE

PLCC

KROCC

SROCC

روشها

0/1312 0/7667 0/6215

0/816 11/5923 0/6194 0/6403

0/846

IL-NIQE

0/1308 0/7728 0/6217

0/817 11/5902 0/6211 0/6433

0/849

روش
پیشنهادی

.)3(  با توجه به نتایج دادههای جدولIL-NIQE  مقایسه معیار میانگین وزن دار برای روش پیشنهادی و روش:)4-(جدول
(Table-4): Comparison of weighted mean measure for the proposed method and the IL-NIQE method
according to the results in Table (3).
SROCC

KROCC

PLCC

RMSE

0/6144

0/4499

0/5879

2/5776

روش پیشنهادی

0/6131

0/4487

0/5757

0/5781

IL-NIQE

 با استفاده از معیار سنجش یکنواختیTID2013  بر روی بانک تصویرIL-NIQE  مقایسه کارایی روش پیشنهادی با روش:)5-(جدول
.( در مواجه با انواع خرابیهاSROCC)
(Table-5): Comparison of the performance of the proposed method with the IL-NIQE method on TID2013 image bank using
uniformity measurements (SROCC) in the face of various failures.
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ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی با استفاده از ویژگیهای آماری

)PLCC, KROCC, RMSE, SROCC(  با معیارهای سنجش عملکردهایIL-NIQE  مقایسه کارایی روش پیشنهادی با روش:)3-(جدول

IL-NIQE

روش پیشنهادی

معادل انگلیسی

نوع خرابی

ردیف

0/5199

0/5995

Additive Gaussian noise

نوفه جمعشونده گوسی

1

0/5505

0/5741

Additive noise in color components

نوفه جمعشونده درمؤلفههای رنگی

2

0/5445

0/7025

Spatially correlated noise

نوفه همبسته با مکان

3

0/4831

0/6590

High frequency noise

نوفه بافرکانس باال

4

0/5794

0/6755

Impulse noise

نوفه نقطهای

5

0/5651

0/6836

Gaussian blur

ماتی گوسین

6

0/6103

0/6705

JPEG compression

0/4588

0/6026

Multiplicative Gaussian noise

0/4551

0/5774

JPEG2000 compression

0/4531

0/5661

JPEG2000 transmission errors

0/5801

0/6116

Lossy compression of noisy images

فشردهسازی با اتالف تصویر نویزی

11

بلوکیشدن پس از فشردهسازی

7

نوفه گوسی ضربشونده

8

JPEG2000

تصنعات حلقوی فشردهسازی

JPEG2000انتقال

خطای

9
10

0/0473

0/6136

Sparse sampling and reconstruction

نمونهبرداری تنک و بازسازی تصویر

12

0/5903

0/5476

Image denoising

ماتی حاصل از رفع نوفه تصویر

13

0/6010

0/5432

JPEG transmission errors

0/5688

0/5394

Quantization noise

نوفه چندیسازی

15

0/5893

0/5345

Masked noise

نوفه ماسکشده

16

0/4589

0/3307

Non eccentricity pattern noise

نوفه الگوی غیرتهاجمی

17

0/5246

0/4884

Local block-wise distortions of different intensity

تخریب بلوکهای محلی

18

0/5555

0/2422

Mean shift (intensity shift)

شیفت میانگین روشنایی تصویر

19

0/5075

0/2659

Contrast change

تغییر در تمایز

20

0/5582

0/0612

Change of color saturation

تغییر در غنای رنگ

21

0/5448

0/5251

Comfort noise

نوفه تسهیل

22

0/5764

0/4675

Image color quantization with dither

خطای چندیسازی رنگی تصویر

23

0/6160

0/4584

Chromatic aberrations

انحراف رنگی

24
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JPEG

JPEG

خطای انتقال
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IL_NIQE نمودار پراکندگی روش

نمودار پراکندگی روش پیشنهادی

LIVE ب) بانک تصویر

LIVE الف) بانک تصویر

CSIQ ت) بانک تصویر

CSIQ پ) بانک تصویر

TID2013 ج) بانک تصویر

TID2013 ث) بانک تصویر

: به تفکیک بانک تصاویر،IL-NIQE  نمودار پراکندگی امتیاز ناظر انسانی و امتیاز کیفیت روش پیشنهادی در مقایسه با روش:)4-(شکل
،LIVE  در بانک تصاویرIL-NIQE  ب)نمودار پراکندگی روشLIVE الف) نمودارپراکندگی روش پیشنهادی در بانک تصاویر
،CSIQ  در بانک تصاویرIL-NIQE  ت)نمودار پراکندگی روشCSIQ پ)نمودارپراکندگی روش پیشنهادی در بانک تصاویر
.TID2013  در بانک تصاویرIL-NIQE  ج)نمودار پراکندگی روشTID2013 ث)نمودارپراکندگی روش پیشنهادی در بانک تصاویر
(Figure-4): Human Discipline Distribution Score and Quality Score of the proposed method Compared with the IL-NIQE method,
by bank resolution Images:
a) Characteristics of the proposed method in the LIVE bulletin bank; b) Dispersion pattern of the IL-NIQE method in the LIVE
image bank; c) Characterization of the suggested method in the CSIQ images bank; d) The distribution pattern of the IL-NIQE in
the CSIQ images bank; and e) The proposed spreading diagram of the proposed method in Cards TID2013 C) Dispersion diagram
of the IL-NIQE method in TID2013 bank.
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(شکل :) 5-مقایسه نمره و امتیاز شدت خرابی تصاویر مختلف ،محاسبه شده بهوسیله روش پیشنهادی و روش IL-NIQE
(Figure-4): The score comparison of different image distortions which was computed using the purposed
method and IL-NIQE method
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تعمیم باالتری نسبت به روشهای مطلع از نظر انسانی
دارند و کاربردهای بیشتری در دنیای امروز میتوانند
.داشته باشند
بررسیها نشان داده که اعوجاج کیفیت تصویر با
 ویژگیهای مرتبط با، تمایز،ویژگیهای ساختاری محلی
 که با،مقیاس و ویژگی های مرتبط با رنگ در ارتباط است
مدلکردن آن با توزیعهایی مانند گوسی میتوان پی به
 یکq-Gaussian  از آنجا که توزیع.تخریب تصویر برد
 بهخوبی میزان اعوجاج تصویر،تعمیم از توزیع گوسی است
 این الگوریتم "طبیعیبودن تصویر" را.را ارزیابی میکند
. اندازه میگیرد،که بهدلیل حضور اعوجاجها اتفاق میافتند
 وMSCN بهطوریکه از پنج نوع ویژگی محلی ضرایب
 ویژگیهای، ویژگیهای شیب،MSCN زوجضرایب مجاور
 بهره میگیرد و،آماری تصاویر در فضای رنگی لگاریتمی
این ویژگیها را از تصاویر تحریفنشده در مقیاس مناسب
 مطابقتq-Gaussian تصویر استخراج کرده و با تابع
 فاصله حاصلشده از اختالف این انطباق؛ نمره.میدهد
کیفیت نهایی میشود که هر چه این فاصله کمتر باشد
 در این مقاله با.تصویر از کیفیت بهتری برخوردار است
 در ارزیابی کیفیتq-Gaussian پژوهش بر عملکرد توزیع
تصویر این نتیجه حاصل شد که روش پیشنهادی میتواند
q-Gaussian  رفتار کند؛ زیرا توزیعGaussian مؤثرتر از
 که حالتهای، استq توسعهای از توزیع گوسی با شاخص
مختلف تصمیمگیری انعطافپذیرتری را با اشکال مختلف
 برای بهبود عملکرد اضافهq  شاخص.گوسی ایجاد میکند
 در مواردی که برابر یکq شده است که مقدار حقیقی
 نتایجی بهدست میآید که قابلیت اطمینان و،نباشد
 درنتیجه کارایی،تعمیمپذیری بیشتری را ایجاد میکند
 این معیار.معیار ارزیابی کیفیت تصویر را افزایش میدهد
برخالف سادگی با تکیه بر ویژگیهای آماری و استقالل از
محتوای بانک تصاویر و همچنین قابلیت تعمیمپذیری
 بهتر از روشهای با مرجع کامل مانندq-Gaussian توزیع
 است و در مقایسه با دیگر روشهایSSIM  وPSNR
.ارزیابی بدون مرجع بسیار رقابتی رفتار میکند
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