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تصویر پردازش از زیرشاخهاي 6 برتر“ ”وضوح نام با فیلمها، و تصاویر
سایر برخالف است. فیلم و تصویر کیفیت بهبود با مرتبط که میباشد
خروجی و ورودي تصاویر اندازه که تصاویر، کیفیت بهبود معمول روشهاي
منظور است. بیشتر ورودي از خروجی تصویر وضوح اینجا در است، یکسان
دو یکسان وضوح است. تصویر در دید قابل ریزِ جزئیات میزان ”وضوح“ از
یا شود حاصل دیگري درونیابی با میتواند یکی که است معنی این به تصویر
حوزه این در اثر آغازین .[1] است. یکسان تصویر دو در بارز مفید اطالعات
تصاویر وضوح افزایش براي روشی عنوان به هوآنگ7[2]، و تیساي توسط
تاکنون زمان آن از است. شده ارائه 1984 سال در ماهواره از دریافتی
است شده ارائه متنوعی، حوزههاي در و مسئله این براي مختلفی روشهاي
وجود برتر وضوحِ الگوریتمهاي در اصلی مسئلهي دو کلی حالت در .[4 ،3]
هم به نسبت دقیقاً ورودي تصاویر تمام باید اوالً شوند: حل بایستی که دارد
بایستی ثانیاً و تصویر)8 (ثبت شوند تنظیم مشترك شبکهي یک روي و

شود9. بازسازي شده تنظیم تصاویر این روي از نهایی تصویر
میتوان فوق زمینهي دو در شده انجام بسیارِ تحقیقات به توجه با
نهائی حدود به بازسازي بر مبتنی روشهاي طریق از وضوح افزایش گفت
استفاده که [1] دادهاند نشان شام10 و لین اخیراً است؛ شده نزدیک خود
باالتر، بزرگنمائی11 ضریب حصول براي بازسازي بر مبتنی روشهاي از
بر مبتنی روشهاي همچون دیگري روشهاي به بایستی و نبوده مطلوب
را باال فرکانس با اطالعات شیوهها این نمود. توجه مثال بر مبتنی یا مدل
وضوح با تصویر به و نموده استخراج آموزشی تصاویر از داده پایگاه یک از
برخی بر غلبه نویدبخش آنکه لحاظ به روشها این مینمایند. اضافه پایین
سال چند در را ویژهاي توجه هستند، بازسازي بر مبتنی محدودیتهاي

نمودهاند[5]. معطوف خود به اخیر
آموزش، مرحلهي در ،[8 ،7 ،6] مثال بر مبتنی قبلی روشهاي در
گردآوري باال وضوح و پایین وضوح تصاویر متناظر بلوکهاي از زوجهایی

6 Super-Resolution
7Tsai and Huang
8 Registration
9 Reconstruction

10 Lin and Shum
11 Magnification factor

چکیده:
با تصویرِ یک نواحی برخی وضوح1 افزایش براي شیوهاي مقاله این در
هر است. شده ارائه باال وضوح با تصویر چند از استفاده با پایین وضوح
قسمتی با متناظر آموزشی، تصویر عنوان به باال، باوضوح تصاویر از یک
با تفاوتهایی میتوانند آموزشی تصاویر هستند. پایین باوضوح تصویرِ از
باشند. داشته اخذ زاویهي یا روشنائی شدت نظر نقطه از اصلی تصویر
یا و متفاوت زمانهاي در عکسها برداشت از ناشی میتواند تفاوتها این
پیشنهادي شیوهي در باشد. مختلف زوایاي از و متفاوت دوربینهاي با
براي مناسبی تبدیل سپس و شده بزرگ مطلوب اندازهي به تصاویر ابتدا
از استفاده با نظر مورد تصویر روي بر آموزشی تصاویر از یک هر نگاشت
هوموگرافی ماتریس قالب در RANSAC الگوریتم و 2SIFT کلیدي نقاط
تصویر ثبت شیوهي یک از استفاده با آمده بدست تخمین میشود. پیدا 3

شده، نگاشت باالي باوضوح تصویرِِ انتها در و شده اصالح ناحیه4 بر مبتنی
انجام آزمایشات نتایج میشود. 5 آمیخته ورودي پایین باوضوح تصویر با
میدهد. نشان دیگر روش چند به نسبت را پیشنهادي شیوهي برتري شده
هوموگرافی، موجک، تصویر، ثبت آمیختن، برتر، کلیدي:وضوح واژههاي

.RANSAC ،SIFT

مقدمه -1
است. شده همهگیر و مرسوم بسیار دیجیتال دوربینهاي از استفاده اخیراً
برداشت امکان فیلمبرداري و مخصوصعکسبرداري دوربینهاي از بسیاري
آنها از دستهاي مینمایند. فراهم مختلف وضوحهاي با را عکسها ذخیره و
با عکس ثبت توانائی همراه) تلفنهاي گوشیهاي دوربینهاي (همانند
وضوح افزایش میباشند. دارا را پایین وضوح با فیلم گرفتن و باال وضوح

1 Resolution
2 (SIFT) Scale Invariant Feature Transform
3 Homography matrix
4 Area-based image registration
5 Fused



364×180 (د) 388×249 (ج) 322×362 (ب) پایین(558×331) وضوح با ورودي تصویر (الف)

هر ابعاد داریوش. برجستهي نقش از متفاوت منابع از شده فراهم آموزشی باالي وضوح با تصاویر (ب-د) ورودي، پایین وضوح با تصویر (الف) .1 شکل
است. مشهود عکسها اخذ زاویهي و وضوح رنگ، تفاوت است. شده نوشته یک هر زیر در تصویر

که میشدهاست، تعیین دستی صورت به بزرگنمایی ضریب [9] در .1
است؛ شده پیشنهاد مسئله این براي خودکار روشی مقاله این در

ویژگی بر مبتنی شیوهي یک از فقط تصویر ثبت براي [9] در .2
تولید دقیقی نتایج همیشه شیوه این حالیکه در است، شده استفاده
بر مبتنی تصویر ثبت متد یک از استفاده با مقاله این در نمیکند،

است، شده داده بهبود ویژگی بر مبتنی شیوهي نتیجهي ناحیه

اینجا در و است شده استفاده آموزشی تصویر یک از فقط [9] در .3
شده ارائه آموزشی تصویر یک از بیش نمودن لحاظ براي چارچوبی

است.

شده ذکر مختصر صورت به نگاشت شیوهي مذکور مقالهي در آنکه ضمن
است. شده بیان تفصیل به اینجا در که بود

پیادهسازيها نتایج 3 بخش در و پیشنهادي شیوهي 2 بخش در
شیوهي آتی راهکارهاي و مشکالت مورد در بحث به 4 بخش است. آمده

است. شده آورده جمعبندي انتها در و یافته اختصاص پیشنهادي

پیشنهادي شیوهي -2
استفاده بر مبتنی پیشنهادي شیوهي شد ذکر قبل بخش در که همانگونه
پایین باوضوح تصویر از قسمتی مبین که است باالئی وضوح با تصاویر از
ناحیه یک وضوح افزایش در میتواند آموزشی تصویر هر هستند. ورودي
تصویر جاي همه در وضوح افزایش میزان باشد. دخیل ورودي تصویر از
به است. مربوطه آموزشی تصویر وضوح به وابسته و نبوده یکسان ورودي
است. شده نامیده ناحیهاي“ وضوح ”افزایش پیشنهادي شیوه دلیل همین
بر باال وضوح با تصویر دقیق نگاشت پیشنهادي شیوهي در اصلی نکته
ورودي تصویر با نگاشت نتیجهي مناسب آمیختن و ورودي تصویر روي
همین در میانی نتایج از برخی کار، مراحل بهتر نمایش منظور به است.
تصاویر چند و ورودي پایین وضوح با تصویر 1 شکل شد. خواهد بخشآورده

بلوك هر به شده ذخیره پایین وضوح با بلوك نزدیکترین سپس میشود.
اطالعات نهایت در میشود. پیدا ورودي پایین وضوح با تصویر نمونه از
بلوك به شده پیدا بلوك با متناظر باالي وضوح با بلوك باالي فرکانس

میشود. افزوده ورودي
(7×7 و 5×5) کوچک بلوکهاي از همگی فوق مثال بر مبتنی مقاالت
کل نگاشت بر مبتنی مقاله این در پیشنهادي شیوهي نمودهاند. استفاده
روشهاي روشعمومیت این میباشد. ورودي تصویر روي بر آموزشی تصویر
در صحنه از قسمتهایی از باال باوضوح تصاویرِ حالتیکه در اما ندارد را قبل
باال وضوح با تصاویرِ کند. تولید میتواند خوبی بسیار نتایج باشند دسترس

باشند: متفاوت ورودي تصویر با میتوانند ذیل نظرهاي نقطه از

آموزشی مختلف تصاویر تصویربرداري زاویهي ، تصویربرداري زاویهي
نحوي به باید زاویه اختالف البته باشد. متفاوت میتواند ورودي و
باشد. امکانپذیر پروجکتیو12 مدل با تصویر نگاشت عمل که باشد

و نوردهی13 زمان بودن خودکار و دوربین شدن جابجا ، روشنائی شدت
متفاوت دوربینهاي توسط یا مختلف زمانهاي در عکس برداشت
داشته متفاوت روشنائی شدتهاي با تصاویري که میشود باعث

باشیم.

وضوح میزان دستی تغییر و زووم تغییر دوربینها، بودن متفاوت ، وضوح
مختلف وضوح با تصاویري که میشود سبب دوربین در نظر مورد

باشیم. داشته

از استفاده با پایین، باوضوح تصاویرِ وضوح بهبود حاالتی چنین در
این در پیشنهادي شیوهي کلیات میباشد. مطلوب باال وضوح با تصاویر
بر مبتنی شیوههاي براي مکملی عنوان به نگارندگان توسط اخیراً مقاله
مورد را مواردي مذکور مقالهي لیکن است؛ شده ارائه [9] در بازسازي
شد: خواهد پرداخته زیر موارد به مقاله این در که است نداده قرار لحاظ
12 Projective
13 Exposure time



را اصلی مراحل این شد. خواهد اعمال قبل تصویر به مربوط خروجی روي
برشمرد: زیر صورت به میتوان

ابعاد با تصویري تولید براي ورودي تصویر تصویر اندازه تغییر .1
آموزشی؛ تصویر به وابسته مطلوب،

تصویر؛ دو در کلیدي نقاط کردن پیدا .2

پیدا و متناظر کلیدي نقاط مجموعه از هشته14 برون نقاط حذف .3
باال؛ وضوح تصویر نگاشت براي مناسب تبدیل ماتریس کردن

قبل مرحلهي در آمده بدست تبدیل پارامترهاي نمودن دقیقتر .4
ناحیه؛ بر مبتنی تصویر ثبت الگوریتم یک توسط

ورودي؛ تصویر مختصات روي بر آموزشی تصویر نگاشت .5

ورودي. تصویر و شده نگاشت تصویر آمیختن .6

خواهد بیان کاملتري صورت به فوق مراحل از یک هر ذیل بخشهاي در
شد.

ورودي تصویر اندازهي تغییر 1-2
دیگر تصویر اطالعات از استفاده با ورودي تصویر وضوح افزایش براي
ابعاد افزایش میزان به شوند. بزرگ الزم اندازهي به آن ابعاد بایستی
در میشود. گفته بزرگنمائی ضریب برتر وضوحِ منابع در ورودي، تصویر
میشود. گرفته درنظر 2 ضریب این معموالً بازسازي بر مبتنی روشهاي
مانند: مرسوم روشهاي از یکی از میتوان اولیه بزرگنمائی براي [7] همانند
میتوان شیوهها این از برد. بهره مکعبی16 اسپالین درونیابی یا تکرار15
مرحله این نتیجهي برد. نام تصویر بزرگنمائی کالسیک روشهاي عنوان به
باالست. وضوح با جزئیات فاقد که است بیشتر پیکسل تعداد با تصویري
عدد یک [10 ،9] در منجمله و برتر وضوحِ مقاالت در بزرگنمائی ضریب
از ما آموزشی تصاویر که هنگامی لیکن است؛ میشده گرفته درنظر ثابت
این در بود. نخواهد کارا شیوه این هستند برخوردار متفاوتی وضوحهاي
و آموزشی تصویر به وابسته بزرگنمائی ضریب تخمین براي روشی بخش

شد. خواهد ارائه تصویر دو از یکسان نقاط فواصل نسبت اساس بر
در متناظر نقطهي زوج N ،{(P1, Q1), . . . , (PN , QN )} فرضکنید
تصویر در نقطه iامین مختصات Pi = (xi, yi)

T که هستند تصویر دو
پایین وضوح با ورودي تصویر در نقطه این متناظر Qi و باال وضوح با
n ≤ N مجموعهي دو ،{s1, . . . , sn} و {r1, . . . , rn} فرض به است.
فاصلهي 1)؛ ≤ ri, si ≤ N ) باشند si و ri تصادفی اندیسهاي از عضوي
dHR

i = با را آموزشی تصویر در Psi و Pri نقطهي دو بین اقلیدسی
14 Outlier
15 Replication
16 Cubic spline interpolation
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ريخ

پیشنهادي شیوهي کلی چارچوب .2 شکل

هدف میدهد. نشان را بیستون در داریوش برجستهي نقش از باال وضوح با
میباشد. 1(ب)-1(د) تصاویر از استفاده با 1(الف) تصویر وضوح افزایش ما
گرفته Panasonic NV-GS75 دوربین با نگارنده توسط 1(الف) تصویر
تصویر وضوح دید، میدان محدودیت و فاصله دوري خاطر به است. شده
شدهاند. گردآوري مختلف منابع از باال وضوح با تصاویر میباشد. پایین
از 1(ج) تصویر و شدهاند پیدا اینترنت در جستجو با 1(د) و 1(ب) تصاویر
همانگونه است. شده اسکن فرهنگی میراث سازمان بروشورهاي از یکی روي
شدت و رنگ دید، زاویه منظر از آموزشی تصاویر میشود مشاهده که

هستند. متفاوت ورودي تصویر با روشنائی
است. شده داده نشان 2 شکل در پیشنهادي شیوهي کلی چارچوب

آموزشی تصویر هر روي بر پیشنهادي شیوه اعمال نحوهي که آنجا از
دنبال تصویر یک براي فقط را مراحل سادگی، منظور به است، یکسان
دیگر تصویر هر براي مراحل این 2 شکل چارچوب مطابق کرد. خواهیم



اعمال از پس RANSAC الگوریتم با شده تصدیق تطابقات .3 شکل
2.1 بخش در شده ارائه اندازهي تغییر الگوریتم

تبدیل ماتریس تخمین و هشتهها برون حذف 3-2
مجموعهي دو به را دادگان مجموعه ،[14]20RANSACمعروف الگوریتم
از تخمینی همزمان و نموده افراز هشتهها“22 ”برون و 21 هشتهها“ ”درون
میدهد بدست را تصدیق23 بیشترین با حداقل مجموعهي اساس بر مدل
بوده مفروض مسطح24 هوموگرافی مدل مقاله این در که آنجا از .[15]
مجموعهي هستند، دوبعدي فضاي از نقاطی زوج ما دادگان مجموعه و
که تطابقاتصحیحی مجموعه 3 شکل باشد. داشته عضو 4 بایستی حداقل،
انتخاب 1(الف) تصویر روي بر 1(ب) تصویر نگاشت در الگوریتم این توسط
نیز مسطح25 پروجکتیو تبدیل ماتریس بعالوه میدهد. نشان را شدهاند
است عبارت مسطح پروجکتیو تبدیل میشود. برآورد الگوریتم این توسط
3×3 ماتریس توسط که همگن26 3تائی بردارهاي روي خطی تبدیل یک از

میشود[15]: داده نمایش زیر p 27 نامنفردِ


p1 p2 p3

p4 p5 p6

p7 p8 p9


پارامترهاي با تبدیل تحت x = (x1, x2, x3)T نقطهي نگاشت ادامه در
خواهیم نشان y = W(x;p) با را y = (y1, y2, y3)T نقطهي به ،p

داد.

نگاشت مدل نمودن دقیقتر 4-2
تخمین گاهی که میشود باعث RANSAC الگوریتم تصادفی ماهیت
دقیق کافی بقدر ویژگی، بر مبتنی تصویر ثبت شیوهي با تبدیل مدل
یک از استفاده با مدل اصالح نمود، استفاده میتوان که حلی راه نباشد.

20 RANdom SAmple Consensus
21 Inliers (The largest consensus set)
22 Outliers (The rest of the data set)
23 The minimal set with greatest support
24 Planar homography
25 Planar projective transformation
26 Homogeneous 3-vectors
27 Non-singular

با را ورودي تصویر در آنها نظیر نقاط فاصلهي و norm(Pri − Psi)

تصویر دو مقیاس نسبت میدهیم. نشان dLR
i = norm(Qri − Qsi)

شود: زده تخمین زیر صورت به میتواند

1
n

n∑
i=1

dHR
i /dLR

i (1)

از میانگینگیري جاي به برونهشتهها، به نسبت روش مقاومت منظور به
مینماییم: استفاده زیر صورت به فواصل نسبت میانهي

scale = Median{dHR
1 /dLR

1 , . . . , dHR
n /dLR

n } (2)

بزرگ scale ضریب با ورودي تصویر باشد، scale > 1 که صورتی در
بزرگ 1/scale نسبت به را آموزشی تصویر اینصورت، غیر در شد. خواهد

مینماییم.
و خودکار صورت به ورودي تصویر بزرگنمائی میزان ترتیب این به

آمد. خواهد بدست تصویر دو مشترك موارد اندازهي نسبت براساس

کلیدي نقاط کردن پیدا 2-2
بخش در که خوب تبدیل ماتریس یک کردن پیدا با جز ما اصلی هدف
عبارتی به مسئله این گشت. نخواهد محقق شد خواهد پرداخته آن به بعد
گروه دو شد. اشاره آن به مقدمه در که است تصویر ثبت مسئلهي همان
مبتنی روشهاي و ناحیه بر مبتنی روشهاي تصویر، ثبت روشهاي از اصلی
دقت از اول گروه روشهاي گفت میتوان باشند[11]. می ویژگی17 بر
ماتریس از خوب اولیهي تخمین یک نیازمند لیکن برخوردارند، باالتري
و شده استفاده ویژگی بر مبتنی روش از بخش این در هستند. تبدیل
ابتدا روشها این در شد. خواهد داده بهبود بعد بخش در آمده بدست مدل
نقاط آنها به که را تصویر دو بین متناظر نقاط از مجموعه یک بایستی
آنها اساس بر را انتقال ماتریس سپس و نموده پیدا میشود گفته کلیدي
گوشههاي پردازشتصویر، در معمول مختلف ویژگیهاي بین از نمود. برآورد
و انتخاب [13](SIFT)مقیاس با نامتغیر ویژگیهاي تبدیل و هریس[12]
منجر SIFT کلیدي نقاط که داد نشان ما آزمایشات نتایج شدند. بررسی
اساس بر هستند. مناسبتر گوشهها به نسبت و شده بهتري تبدیل مدل به
بین از آستانهاي، شیوهي یک بر مبتنی ،[13] در لوو18 دیوید پیشنهاد
عنوان به تصویر دو در متناظر نقاط از دسته یک کلیدي، نقاط زیاد حجم
اینحال با میشوند. انتخاب هستند صحیح زیاد احتمال به که تطابقاتی
نادرست19 تطابقات حاوي و نبوده درست کامالً شده انتخاب نقاط زوج
عنوان به نادرست موارد این حذف براي شیوهاي نیازمند لذا میباشد. نیز
بدست تبدیل مدل از اطمینانی قابل برآورد تا هستیم هشته برون مقادیر

آوریم.
17 Feature-based methods
18 David Lowe
19 False matches



ورودي تصویر روي نقاط شبکهي نگاشت (ب) از شبکه یک (الف)
تصویر روي نقاط

1(ب)

مختصات بر آموزشی تصویر روي نقاط از یکشبکه نگاشت .4 شکل
ورودي تصویر

نگاشت در حفره یک x کنید فرض است. شده اتخاذ زیر معکوس نگاشت
صورت به آموزشی تصویر از آن با متناظر y نقطهي باشد، آموزشی تصویر
داده قرار T (y) با برابر x روشنائی شدت شده، برآورد y = W(x;p)−1

میشود.

آمیختن 6-2
تصویر چند یا دو ترکیب از تصویر یک ایجاد از است عبارت آمیختن29
روشهاي جمله از بماند. محفوظ آنها مهم اطالعات که نحوي به دیگر،
مبتنی روشهاي پیکسلها، مقادیر میانگینگیري روش به میتوان آمیختن

.[18 نمود[17، اشاره موجک تبدیل و اصلی مؤلفهي آنالیز بر
و تصویر دو موجکِ تبدیل ،ω با میتوان را موجک تبدیل با آمیختن
تبدیل از استفاده با ،I ′(x) ي آمیخته تصویر نمود. بیان ϕ آمیختن قانونِ

میشود: حاصل زیر صورت به ϕ قانون و ω−1 آن معکوس ،ω موجک

I ′(x) = ω−1(ϕ
(
ω(I(x)), ω(T (W(x;p)−1))

)) (8)

مهم و نمایان اطالعات حاوي بزرگ، قدرمطلق با موجک ضرائب که آنجا از
میتواند خوب آمیختن قانون یک هستند، خطوط و لبهها همچون تصویر
مقاله این مفروضات اما باشد. تصویر دو متناظر ضرائب بیشینهي انتخاب
تقویت ما هدف دهیم. قرار استفاده مورد را دیگري قانون که شد موجب
تصویر نویز از کردن صرفنظر (با ورودي تصویر باالي فرکانس با اطالعات
تصویر از بهتر را مهم اطالعات فرض به که است دیگري تصویر با ورودي)
پایین فرکانس با اطالعات آمیختن، قانونِ عنوان به فلذا میدهد؛ نشان اول
استفاده مورد آموزشی تصویر باالي فرکانس با جزئیات و ورودي تصویر
متفاوت تصاویر روشنائی شدت که هنگامی حتی شیوه این گرفت. قرار
ورودي تصویر ،8 رابطهي در I ′(x) مینماید. عمل خوبی به نیز هستند

بود. خواهد 2 شکل در شده داده نشان چارچوب در بعد دور در

29 Fusion

میباشد. لوکاس-کاناد[16] روش مانند ناحیه بر مبتنی تصویر ثبت شیوهي
حل کلی روش دیگري شدهي تبدیل و تصویر یک تفاوت کمینهسازي
لوکاس- معروف تصویر ثبت شیوهي در هدف شیوههاست. این در مسئله
و T (x) آموزشیِ تصویر بین زیر تفاضالت مربع مجموع کمینهسازي کاناد

است: I(x) وروديِ تصویر نگاشت

SSD =
∑
x

[I(W(x;p))− T (x)]2 (3)

روي بر I ورودي تصویر مختصات نگاشت ،I(W(x;p)) در آن در که
انجام p به نسبت (3) کمینهسازي میباشد. T آموزشی تصویر مختصات
از تخمینی ابتدا در که است آن بر فرض -کاناد لوکاس شیوهي در میشود.
میشود: داده بهبود تخمین این تکراري فرآیند یک در و بوده دردست مدل

شده: کمینه △p اساس بر زیر عبارت ابتدا
∑
x

[I(W(x;p +△p))− T (x)]2 (4)

میشوند: بروزرسانی پارامترها سپس و

p← p +△p (5)

شد. خواهند تکرار است نشده همگرا الگوریتم مادامیکه تا فوق مرحلهي دو
میشود: محاسبه زیر صورت به △p کمینهسازي فرآیند در

△p = H−1 ∑
x

[∇I
∂W

∂p
]T [T (x)− I(W(x;p))] (6)

میآید: بدست زیر صورت به تقریبی28، هسین ماتریس ،H آن در که

H =
∑
x

[∇I
∂W

∂p
]T [∇I

∂W

∂p
] (7)

قبل، بخش در ویژگی بر مبتنی روش توسط شده برآورد تبدیل مدل
میباشد. روش این نیاز مورد اولیهي تخمین

آموزشی تصویر نگاشت 5-2
میتوان ،(W(x;p)) تبدیل مدل دقیق تخمین داشتن دست در با حال
4 شکل نمود. نگاشت ورودي تصویر مختصات روي بر را باال باوضوح تصویر
نشان ورودي تصویر روي را آموزشی تصویر نقاط از شبکه یک نگاشت
میشویم، مواجه آن با تصویر یک تبدیل در که مشکالتی از یکی میدهد.
از ناشی میتواند مشکل این میباشد. مقصد تصویر در حفرههایی وجود
باشد. مقصد تصویر از نقطه یک به مبدأ تصویر از نقطه چند یا دو نگاشت
حفرهها این روشنائی شدت درونیابی مسئله این براي معمول حل راه یک
شیوهي قسمت این در ولی میباشد مجاورشان پیکسلهاي از استفاده با

28 Approximate Hessian Matrix



هر به مربوط مرز آموزشی، تصاویر نگاشت مشخصشدن منظور به 1(د). تا تصاویر1(ب) از استفاده با تصویر1(الف) افزایشوضوح نتیجهي .5 شکل
است. شده داده نشان چهارضلعی قاب یک با ناحیه

ورودي تصویر اندازهي تغییر براي 1-2 بخش در شده ارائه الگوریتم اعمال
با نتیجهاي به منجر ورودي تصویر با آموزشی تصویر اولین آمیختن جهت
دو .(1.43 با برابر بزرگنمایی ضریب (یعنی است شده 474×800 اندازهي
853×1441 به را ورودي تصویر اندازهي ترتیب به نیز دیگر آموزشی تصویر
برابر 2.9 نهایی خروجی تصویر ترتیب این به رسانیدهاند. 965×1630 و

.( 1630558 = 2, 9) است شده اولیه ورودي تصویر

آتی کارهاي و بحث -4
میباشد، آتی کارهاي یکمحور هر که روشپیشنهادي تنگناهاي به زیر در

میشود: اشاره

گرفتن نظر در با رؤیت منظر)،اختالف (اختالف پاراالکس30 ، پاراالکس
دوران خود محور حول دوربین اگر دیگر بیان به است. ناظر دید محل
بود. خواهیم مواجه پاراالکس مشکل با بشود، نیز جابجا و یافته
تبدیل بیانگر نمیتواند پروجکتیوي مدل هیچ وضعیتی، چنین در
ما مثال در نقوش بودن برجسته لحاظ به مشکل این باشد. واقعی

است. مشهود کمی نیز

تصویر ثبت آنکه بر عالوه آموزشی) تصاویر در مخصوصاً (و سایهها ، سایه
عمل کاذب، لبههایی ایجاد لحاظ به میکنند، مواجه مشکل با را

نمود. خواهند متأثر نیز را آمیختن

30 Parallax

پیادهسازي نتایج -3
الگوریتم هر اعتبارسنجی الزمهي شده، تولید نهائی تصویر بصري کیفیت
داده نشان پیشین شکلهاي در میانی مراحل از برخی است. برتر وضوحِ
استفاده با را 1(الف) تصویر وضوح افزایش نهائی نتیجهي 5 شکل شدند.
تصاویر با متناظر نواحی میدهد. نشان 1(د) 1(ب)- آموزشی تصاویر از

است. شده داده نشان چهارضلعی قابهاي با شده نگاشت
عنوان به .(6 (شکل شدهاند پیادهسازي دیگر شیوهي چند مقایسه براي
از [9] در شده ارائه روش و مقاله این در پیشنهادي روش در آمیختن روش
بزرگنمایی ضریب است. شده استفاده سطح 3 با دوبیشزو موجک تبدیل
بر مبتنی روش است. شده گرفته نظر در 2 ،[9] در شده ارائه روش براي
حفظ براي و شده پیادهسازي مقایسه منظور به نیز [7] در شده ارائه مثال
همان در شده ذکر سطر به پویشسطر شیوهي از مجاور بلوکهاي سازگاري
Replication تصویرِ اندازهي افزایش روشهاي است. شده استفاده مرجع
و نمیآیند حساب به وضوح افزایش روشهاي جزو واقع در Bicubic و
از باال وضوح با تصویري فقدان است. آمده مقایسه براي صرفاً آنها نتایج
خطا مربعات میانگین مرسوم معیار با آنها مقایسهي از مانع ورودي تصویر
مقایسه محک عنوان به تصویر[19] هر انرژي میانگین از لذا است. شده
نشان را مختلف روشهاي نتایج کمّی مقایسهي 7 شکل است. شده استفاده
را انرژي باالترین پیشنهادي روش میشود مشاهده که همانگونه میدهد.

میباشد. دارا
خوبی به را پیشنهادي شیوهي برتر کیفیت 6 شکل تصاویر مقایسهي
به آمدهاند 1 شکل در که ترتیبی همان به آموزشی تصاویر میدهد. نشان
است. بوده 331×558 ابتدا در ورودي تصویر اندازهي شدهاند. داده سیستم



ReplicationBicubic [7] [9] This paper
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تصویر. انرژي اساس بر نتایج کمّی مقایسهي .7 شکل

در مشکالت مهمترین از یکی متحرك اشیاء با مواجهه ، متحرك اشیاء
وضوحِ در منجمله ماشین بینائی و تصویر پردازش مسائل از بسیاري
بخشهاي در استفاده مورد مثال در میباشد. عریض تصاویر و برتر
هم متحرك اشیاء وجود لیکن نبودیم، مواجه مشکل این با قبل،

میدهد. قرار تاثیر تحت را آمیختن مرحلهي هم و مدل برآورد

تصاویر در ،5 شکل در شده نمایشداده قابهاي آنکه با مرزها پیدابودن
قابل نواحی مرز تصاویر این در نشدهاند، داده نشان 6(ه) و 6(د)
شده پیادهسازي آمیختن مرحلهي که است آن علت است. رؤیت

است. نبوده درز31 بدون

نتیجهگیري -5
استفاده با یکتصویر افزایشوضوح براي جدید شیوهاي [9] در نویسندگان
رفع به حاضر مقالهي در که بودند نموده ارائه آموزشی تصویر یک از
و تصویر چند از استفاده براي روشی ارائهي شد. پرداخته آن از مشکالتی
عمل مورد تصاویر اندازهي تغییر میزان تعیین خودکار یکشیوهي پیشنهاد
تصویر ثبت روش یک از همچنین میباشند. مقاله این اصلی نوآوريهاي
استفاده تصاویر نگاشت مدل شدن دقیقتر منظور به نیز ناحیه بر مبتنی
رویهي برخالف ورودي، تصویر اندازهي تغییر براي شده ارائه روش با شد.
تعیین قبل از بزرگنمائی ضریب که برتر وضوحِ الگوریتمهاي در معمول
تصاویر میشود. محاسبه خودکار صورت به بزرگنمائی ضریب میشود،
میزان و دید زاویه روشنائی، شدت نظر نقطه از تفاوتهایی میتوانند آموزشی
مدل مفروضات، این پذیرش خاطر به باشند. داشته نظر مورد تصویر با زووم
با وضوح افزایش گردید. انتخاب تصاویر نگاشت مدل عنوان به پروجکتیو
شد. انجام ورودي تصویر روي بر آموزشی تصاویر نگاشت پیدرپی آمیختن
با مقایسه در را پیشنهادي شیوهي برتري شده انجام پیادهسازيهاي نتایج

است. داده نشان روشها دیگر از برخی

31 Seamless

Replication (Nearest Neighbor) بزرگنمائی روش (الف)

Bicubic بزرگنمائی روش (ب)

مثال[7] بر مبتنی وضوح افزایش روش (ج)

[9] در شده ارائه روش (د)

مقاله این در پیشنهادي روش (ه)

براي مختلف شیوههاي اجراي نتیجهي از قسمتی شدهي بزرگ .6 شکل
1(الف). شکل افزایشوضوح
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