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 روشهای مختلفی در. وجود نویز لکه در ت صاویر ا ست، یکی از عوامل مخرب در ت شخیص جزئیات صحنه از ت صاویر رادار دهانه م صنوعی:چکیده
 با توجه به حجم. نویز تصویر را بهشکل مناسبی حذف میکنند،حذف نویز تصویر با استفاده از تکنیک نمایش تنک ارائه شدهاند که با حفظ جزئیات
 روشبی برای حذف نویز از، در این مااله. چالشبرانگیز اسبتSAR  اسبتفاده از آنها در تصباویر،SAR محاسببات این روشها و ابعاد بزرگ تصباویر
 حذف نویز در دو، در این روش. زمان اجرا کاهش یافته ا ست، با حفظ کیفیت ت صویر، با ا ستفاده از نمایش تنک ارائه شده که در آن، SAR ت صاویر
 بهکمک، جزئیات حذف شده، ابتدا ت صویر به کمک یک روش ساده حذف نویز اولیه می شود و در مرحله بعد، در مرحله اول. مرحله انجام می شود
 نیازی به باز پردازش نواحی همگن تصبویر وجود، با توجه به اینکه در مرحله بازیابی.تکنیک نمایش تنک بازیابی شبده و به تصبویر اابافه میشبود
 حجم پردازش در، تنها جزئیات نواحی ناهمگن ت صویر بازیابی می شود و با ا ستفاده از ماتریس نمونهبردار ت صادفی در فرایند باز سازی ت صویر،ندارد
 روشهای0/2  نتایج شبیه سازی ن شان میدهد این روش می تواند ت صویری با کیفیت بهتر را در زمان حدود. کاهش مییابد،ا ستفاده از این تکنیک
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Abstract: One of the destructive factors in denotation scene details from the Synthetic Aperture radar images is the presence of speckle
noise in it. Different method of image denoising have been proposed using the Sparse Representation (SR) Technique, which,
eliminates the noise of the image properly by preserving details. Because of the Computational Complexity of these methods and the
large dimensions of SAR images, their use in SAR images is challenging. This paper presents a new method in SAR image denoising
by SR that reduce run time with preservation of image quality. In this method, the denoising performs in two step. Firstly, the image
is filtered using a simple denoising method, and the removed details is then retrieved using the SR technique and added to the filtered
image. By retrieving details from the heterogeneous regions of the image and using random sampling matrix in reconstruction image,
the processing volume and the required memory in using SR technique are reduced. Simulation results show that this method, with
preservation of image quality, has an operating time of about 0.2 of other methods.
Keywords: Synthetic aperture radar (SAR), Sparse representation (SR), Denoising, Dictionary learning.
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 -1مقدمه
رادار دهانه مصنوعی ( )SARنوعی از رادارهای تصویربردار است که به
کمک آن از صحنه وسیع ،تصاویری با قدرت تفکیک باال ایجاد میشود.
ایجاد تصاویری با قدرت تفکیک مناسب و از فاصله دور در شرایط مختلف
جوی سبب شده تا تصاویر این رادار در کاربردهای نظامی و غیرنظامی
گوناگون سنجش از دور استفاده شود [ .]1دقت تشخیص اهداف و
جزئیات صحنه در این تصاویر ،وابسته به کیفیت آن است .عوامل مختلفی
در کیفیت تصویر  SARتأثیر دارند .از جمله این عوامل ،حضور نویز در
تصویر است .هر پیکسل تصویر ،نشاندهنده مجموع سیگنالهای مختلط
بازتابشده از پراکندهسازهای موجود در آن پیکسل است .بههمین دلیل،
اندازه و فاز هر پیکسل تصویر تحتتاثیر جمع مختلط سیگنالهای
بازگشتی ،رفتاری نویزی دارد .این نویز به نام نویز لکه 1شناخته میشود
و بهدلیل ماهیت فیزیکی و تصویربرداری  ،SARهمواره در تصویر حضور
دارد .با توجه به مکانیزم بازتاب پراکندهسازهای 2صحنه ،نویز غالب تصاویر
 ،SARنویز لکه است [.]2
لذا مااالت زیادی با تمرکز بر حذف نویز لکه از تصویر ،SAR
روشهایی برای بهبود کیفیت این تصاویر ارائه کردهاند که میتوان آنها
را در دو دسته کلی تقسیم بندی کرد.
در دسته اول ،حذف نویز حین پردازش سیگنال و تشکیل تصویر
انجام میشود  .در این دسته ،با استفاده از اطالعات اندازه و فاز دادههای
جمعآوریشده ،تأثیر عوامل کاهش کیفیت تصویر مانند هدف متحرک،
حرکت سکو و نویز جبرانسازی و اصالح میشود [ .]3-6بهبیان دیگر،
هدف این روشها باالبردن تمرکز تصویر است .از جمله روشهای متداول
حذف نویز در این دسته ،تکنیک پردازش چند نگاهه 3دادههای
جمعآوریشده است [ .]2در این روش با استفاده از دادههای جمعآوری
شده تعدادی تصویر از یک منطاه ایجاد میشود و با متوسط گیری روی
تصاویر ،حذف نویز انجام میشود  .استفاده از این روش ،نویز را به شکل
مناسبی حذف میکند ،اما در عوض به دلیل کوچک کردن حجم داده
تصویرسازی ،قدرت تفکیک تصویر افت میکند.
در دسته دوم ،حذف نویز پس از تشکیل تصویر و روی اندازه تصویر
اعمال میشود .در یک تاسیمبندی ،روشهای این دسته در حوزه تصویر
یا حوزه تبدیل انجام میگیرند.
از جمله روشهای حذف نویز در حوزه تصویر ،استفاده از فیلترهای
 Γ-Map ،Frost ،Kuan ،Leeو  Bilateralاست [ .]7-11سادگی پیاده
سازی این روشها ،زمان اجرای کم و عملکرد مناسب آنها در حذف
نویز از نواحی همگن ،موجب شده تا استفاده از آنها همچنان مورد توجه
باشد و سعی میشود تا عملکرد این فیلترها بهبود داده شود [.]13 ,12
مهمترین اعف این روشها ،عملکرد نامناسب در حفظ برخی جزئیات
تصویر در نواحی ناهمگن است .در [ ]14و [ ،]15نویسنده روش جدیدی
در حذف نویز تصویر ارائه کرده است .در این روش ،ابتدا تصویر به تعدادی
پنجره 4تبدیل شده و پنجرههای مشابه دستهبندی میشوند .در مرحله
بعد نویز پنجرههای مشابه تخمینزدهمیشوند و بر اساس یک مدل ،نویز
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از پنجرهها حذف شده و در نهایت از ترکیب پنجرهها تصویر بدون نویز
تشکیل میشود .این روش بهدلیل استفاده از پنجرههای مشابه ،نتایج
بسیار جالبی در حذف نویز ایجاد میکند [ .]16مهمترین چالش این
روش ،حجم محاسبات زیاد در دستهبندی پنجرهها است .عالوهبر این،
چنانچه پنجرهای مشابه سایر پنجرههای تصویر نباشد ،امکان حذف نویز
در آن وجود نخواهد داشت [.]17
دسته دیگر روشها ،نویز را در حوزه تبدیل حذف میکنند .در این
روش ،تبدیل مناسب تبدیلی است که بهکمک آن ،دادههای تصویر از
نویز جدا شوند .از جمله تبدیلهای مورد عالقه ،تبدیل موجک 5و
مدلهای توسعهدادهشده آن است و روشهای مختلفی در حذف نویز
بهکمک آن معرفی شده است [ . ]18-20استفاده از این تبدیالت ،نتایج
مناسبی در حذف نویز ایجاد میکند اما موجب ایجاد حلاههای مصنوعی
در تصویر میشود .از جمله نااط اعف دیگر حجم محاسبات زیاد در
اعمال این تبدیل به تصویر است [.]21
اخیرًا استفاده از تکنیک نمایش تنک ( ،6)SRدر کاربردهای پردازش
تصویری مورد توجه قرار گرفته است .در [ ]22از این تکنیک ،بهعنوان
یک ابزار در جداسازی نواحی همگن از ناهمگن استفاده شده است و پس
از آن حذف نویز مناسب را در هر ناحیه به تصویر اعمال کرد .عالوهبر
این ،میتوان با در نظرگرفتن یک مدل ،بهبود کیفیت تصویر را با استفاده
از این تکنیک انجام داد .مهمترین ناطه قوت این روش ،قابلیت گسترش
مدل در بهبود کیفیت تصویر در حوزه تصویر یا حوزه تبدیل است .به
بیان دیگر ،این تکنیک ابزاری است که با مدلسازی مناسب ،به کمک
آن می توان حذف نویز را در حوزه تبدیل یا حوزه تصویر انجام داد .بر این
اساس روش های مختلفی در حذف نویز تصویر بر مبنای این تکنیک
پیشنهاد شده که نتایج مناسبی بهوجود میآورد [.]25-22
در این روشها ،یک دیکشنری در نظرگرفته میشود که پایههای
آن ،توصیفکننده مناسبی از عناصر تشکیلدهنده تصویراند .پساز آن،
عناصر تصویر ،با حل یک مسئله بهینهسازی ،از پایههای بدون نویز
دیکشنری ،بازسازی میشوند .انتخاب دیکشنری مناسب و نحوه بازیابی
سیگنال با استفاده از پایههای دیکشنری ،از جمله پارامترهای اثرگذار در
نتیجه نهایی است .چنانچه در ادامه بیان میشود ،در ] [22نویسنده نشان
داده استفاده از پایههای دیکشنری متناسب با محتویات تصویر ،نتایج
مناسبتری در حذف نویز نسبت به انتخاب پایههای ثابت (پایههای
مربوطبه تبدیل) ایجاد میکند .لذا روشهای ] [22و [ ]25 ,24با
استفاده از آموزش دیکشنری ،پایههای متناسب با محتویات تصویر را
ایجاد میکنند و به کمک دیکشنری آموزش دیده ،با استفاده از تکنیک
نمایش تنک ،حذف نویز تصویر را انجام میدهند .چنانچه تصویر ابعاد
بزرگی نداشته باشد ،استفاده از این روشها در زمان معاول نتایج کامالً
مناسبی ایجاد میکند .اما باید توجه داشت در هندسه  ،SARاز صحنهای
با ابعاد چند کیلومتری ،تصاویری با قدرت تفکیک زیر یک متر ایجاد
میشود .لذا تعداد پیکسلها و حجم حافظه مورد نیاز برای پردازش این
تصاویر به حدی زیاد است که موجب میشود روشهای حذف نویز
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مناسب ،در پردازش این تصاویر کمتر استفاده شوند .عالوهبر این ،انتخاب
مناسب پارامترهای این روشها نیز امری چالش برانگیز است.
در این مقاله ،روشی جدید در حذف نویز از تصویر  SARبهکمک
تکنیک  SRارائه میشود که در آن حذف نویز ،در دو مرحله انجام می
شود .در مرحله اول ،نویز تصویر با استفاده از یک روش ساده حذف
میشود و در گام بعد جزئیات از دست رفته در مرحله قبل با استفاده از
تکنیک  SRبازیابی شده و به تصویر اضافه میشود .در روش پیشنهادی،
به دلیل انتخاب عناصر تصویر بر اساس معیار همگنی و همچنین استفاده
از ماتریس نمونهبردار تص ادفی ،حجم محاسبات و زمان اجرا کاهش
چشمگیری پیدا کرده است .عالوهبراین ،نحوه شکلگیری دیکشنری
بهگونهای است که منجربه بهبود کیفیت تصویر نهایی خواهد شد.
در بخش  2ابتدا تکنیک  ،SRمعرفی میشود .در ادامه ،نحوه حذف
نویز با استفاده از این تکنیک تشریح میگردد .در بخش  3روش
پیشنهادی در حذف نویز بهکمک تکنیک نمایش تنک معرفی میشود.
در این روش ،با استفاده ازمعیار همگنی نواحی تصویر و بهرهگیری از
ماتریس نمونهبردا ر در بازسازی تصویر ،حجم محاسبات کاهش مییابد.
در بخش  4نتایج این روش روی تصاویر  SARواقعی نشان داده میشود.
در بخش  5نتیجهگیری از روش پیشنهادی و نتایج آن ،بیان میشود.

 -2حذف نویز با استفاده از نمایش تنک
 -1-2معرفی تکنیک نمایش تنک
تکنیک نمایش تنک امروزه کاربردهای زیادی در موابببوعات پردازش
سببیگنالی مانند فشببردهسببازی ،طباهبندی ،بینایی ماشببین و پردازش
تصویر پیدا کرده است .هدف این تکنیک ،پیداکردن بردار  xدر مسئله
زیر و محدودیت در نظرگرفته شده است:
()1

b1m  x1n Anm m  n

در رابطه فوق b ،نمونههای سیگنال و  Aماتریس دیکشنری است .با
توجه به اینکه مسئله فوق یک مسئله زیرمعین 8است ،پاسخ یکتا ندارد.
تکنیک  SRبا در نظرگرفتن قید تنکترین پاسخ x ،را با حل مسئله زیر
پیدا میکند:
()2

} min{|| x ||0 } subject to {|| b  xA ||  

در رابطه فوق  ،مادار خطا قابلقبول در محاسبه  xو  || ||0نمایانگر
نرم صفر فروبنیوسی است .در نظرگرفتن تنکترین پاسخ بهدلیل تجمیع
انرژی و تنکبودن بیان سیگنال ،درکاربردهای مختلف مورد عالقه است.
با توجه به حل غیرعملی 9مسئله نرم صفر با افزایش  ،nبا در نظرگرفتن
شرایط اشارهشده در [ ،]26میتوان بهجای نرم صفر ،از نرم یک استفاده
نمود و مسئله معادل زیر را برای دادههای نویزی حل کرد .مسئله فوق
در صورتی پاسخ یکتا خواهد داشت که ماتریس دیکشنری ،توصیف
کننده مناسب سیگنال بوده بهطوریکه بردار ارایب  xتنک باشد و
همچنین شرط  RIP10روی آن برقرار باشد [ .]26از جمله روشهای
متداول در حل این مسئله ،روش  LASSOاست.
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()3

) x̂  arg min(|| b  xA ||2  || x ||1
x

اگرچه با استفاده از تاریب نرم یک و برقراری شرط  ،RIPامکان
دستیابی به پاسخ بهینه وجود دارد ،اما بهدلیل استفاده از اربهای
ماتریسی و محاسبه ماتریس معکوس ،این روش زمان اجرای زیادی دارد.
در روشهای دیگر ،مانند روش OMP11و ، IHT12پاسخ مسئله نمایش
تنک ،با استفاده از یک فرایند تکراری انجام میشود .در این روشها،
سیگنال روی تمام پایههای دیکشنری تصویر شده و اریب آن محاسبه
میشود .ارایب بزرگتر نگه داشته شده و با صفرکردن بایه ارایب و
کمکردن اریب بزرگتر از سیگنال اصلی ،سیگنال جدید ساخته میشود
و فرایند فوق تا رسیدن به یک شرط خاتمه تکرار میشود .این روشها
بهدلیل استفاده از جستوجوی حریصانه ،زمان اجرای کمتری دارد .در
] [27نشان داده شده پاسخ این روشها ،در صورت برقراری شرایط اشاره
شده ،تاریبی از پاسخ مسئله کمینهسازی نرم صفر است.
 -2-2استفاده از تکنیک نمایش تنک در حذف نویز تصویر
یکی از کاربردهای این تکنیک ،حذف نویز ت صویر ا ست .روشهای بیان
شبببده در حذف نویز تصبببویر بهکمک این تکنیک ،به دو صبببورت ارائه
شدهاند  .در شکل اول ،از این تکنیک بهعنوان یک ابزار کمکی در حذف
نویز ت صویر ا ستفاده شده ا ست .در [ ]28ابتدا نواحی همگن و ناهمگن
ت صویر  SARبا ا ستفاده از تکنیک  SRتعیین می شود و در مرحله بعد
به هر ناحیه فیلتر خا صی اعمال می شود .در شکل دوم ،تکنیک  SRبا
مدل سازی نویز ت صویر ،م ستایمًا آن را از ت صویر حذف میکند .در این
روش یک دیکشببنری مناسببب برای بیان عناصببر تصببویر در نظر گرفته
میشببود و با ترکیب پایههای دیکشببنری ،تصببویر بدون نویز سبباخته
می شود .با توجه به مطالب بیان شده در بخش  ،1-2در ستی و صحت
عملکرد این روش ،وابسته به انتخاب دیکشنری مناسب است .مهمترین
ویژگی دیک شنری انتخابی ،تو صیف سیگنال با ا ستفاده از بردار ارایب
تنک است .بههمین منظور دستهای از مااالت ،پایههای دیکشنری را بر
اسببباس تبدیالتی مانند تبدیل موجک ،تبدیل فوریه یا تبدیل DCT13
انتخاب کردهاند و حذف نویز را در حوزه بردار ابببرایب تبدیل انجام
دادهاند .در [ ]22نوی سنده برای ساخت دیک شنری ،از تبدیل ا ستفاده
نکرده و در آن هر عنصر تصویر با حل مسئله زیر نمایش تنک داده می
شود:
()4

) {A, x}  arg min(|| x ||1
x, A

Subject to || b  xA ||2  

در این مااله نویسنده برای حل مسئله فوق و ساخت دیکشنری
مناسب ،روشی به نام  K-SVDرا ارائه داده است .در این روش بهمنظور
حذف نویز ،ابتدا تصویر به پنجرههای دارای همپوشانی تجزیه میشود.
در گام بعد با بهرهگیری از مفهوم آموزش دیکشنری ،پایههای دیکشنری
بر اساس روش  K-SVDو بر اساس پنجرههای ایجادشده ساخته
میشوند  .شیوه آموزش در روش  ،K-SVDمشابه با خوشهبندی K-
 Meansاست .در این روش ،ابتدا یک دیکشنری اولیه درنظر گرفته می
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شود که بهطور معمول ،تعدادی از پنجرههای تصویر هستند .در مرحله
بعد ،با استفاده از تجزیه  ،SVDپایهها در یک فرایند تکراری بهگونهای
شکل میگیرند که بهکمک آنها ،پنجرههای تصویر بر اساس پایهها ،
نمایش تنک داده شوند .بهبیان دیگر ،پایههای شکلگرفته در این روش،
توصیفکننده میانگین بستههای مشابه در راستای پراکندگی دادهها
هستند و در نتیجه نویز در آنها کاهش پیدا میکند.
پس از شکلگیری دیکشنری ،پنجرههای ایجادشده ،بر اساس ترکیب
پایههای دیکشنری ،نمایش تنک داده میشوند .بهبیان دیگر ،در این
مرحله ،با حل رابطه ( )2پنجرههای جدید ایجاد میشوند .با توجه ب ه
اینکه این پنجرهها از دیکشنری بدون نویز ساخته میشوند ،نویز در آنها
وجود ندارد .در مرحله آخر ،با ترکیب پنجرهها ،تصویر بدون نویز ساخته
میشود.
با توجه به اینکه در این روش ،دیکشنری بر اساس ساختارهای
موجود در تصویر شکل میگیرد ،میتواند بهخوبی عناصر تصویر را
توصیف کند .نتایج این مااله نشان میدهد آموزش دیکشنری و تشکیل
آن در حوزه تصویر ،نتایج مناسبتری نسبت به دیکشنری مبتنیبر حوزه
تبدیل ایجاد میکند .تعیین حد آموزش ،اندازه پنجرههای تصویر و میزان
همپوشانی پنجرهها از جمله پارامترهای مهم در عملکرد این روش است.
تعیین حد آموزش مستلزم تخمین توان نویز است .چنانچه این
تخمین بهدرستی صورت نگیرد ،کیفیت پایههای دیکشنری حین فرایند
آموزش تغییر میکند .چنانچه توان نویز مادار پایینی تخمین زده شود،
نویز در پایههای دیکشنری ظاهر میشود .از سوی دیگر با تخمین باالی
توان نویز ،جزئیات تصویر در پایهها حذف میشوند.

لذا در [ ]25پیشنهاد شده ابتدا با در نظرگرفتن توان پایین برای
نویز ،دیکشنری آموزش داده شود و در گام بعد بر اساس میزان استفاده
از پایهها ،پایههای کم استفاده حذف شوند .با استفاده از این روش،
پایههای اثرگذار در ساخت تصویر حفظ شده و پایههای نویزی از
دیکشنری حذف میشوند .در مورد اندازه پنجرههای تصویر و میزان
همپوشانی پنجره ها در کیفیت تصویر نهایی ،گزارشی ارائه نشده است.
شکل  ،1تأثیر اندازه پنجرهها را در کیفیت تصویر بازسازیشده با استفاده
از روش  K-SVDنشان می دهد .با توجه به این شکل مشاهده میشود
کوچکبودن اندازه پنجرههای تصویر ،منجربه نویزیشدن پایههای
دیکشنری میشود .با افزایش اندازه پنجرههای تصویر ،پایههای
دیکشنری بر اساس ساختارهای موجود در تصویر شکل میگیرند و در
نتیجه حذف نویز تصویر بهشکل مؤثرتری انجام میشود .اما باید توجه
داشت با افزایش اندازه پنجرههای تصویر ،حجم محاسبات و حجم حافظه
مورد نیاز در آموزش دیکشنری و بازسازی تصویر ،افزایش مییابد .عالوهبر
اندازه پنجرهها ،میزان همپوشانی پنجرههای تصویر نیز در کیفیت تصویر
بازسازیشده ناش مهمی دارند.
شکل  ،2تصویر بازسازیشده را با تغییر اندازه همپوشانی پنجرهها
در روش  K-SVDنشان می دهد .با توجه به این شکل مشاهده میشود
چنانچه پنجرههای تصویر با یکدیگر همپوشانی زیادی داشته باشند ،در
فرایند بازسازی تصویر ،پنجرههای بیشتری با یکدیگر ترکیب شده و در
نتیجه نویز بهشکل بهتری حذف میشود .اما باید توجه داشت با زیادشدن
محدوده همپوشانی ،تعداد پنجرههای تصویر زیاد میشود و با توجه به
بزرگی اندازه تصاویر  ،SARبیان تنک همه این پنجرهها عمالً زمانبر
بوده و با توجه به محدودیت حجم حافظه غیرممکن است.

(الف)
(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ج)

(ب)

(د)

شکل (:2الف) تصویر فیلتر شده با همپوشانی 95درصدی پنجرهها
(ب) همپوشانی 75درصدی پنجرهها (ج) همپوشانی 50درصدی
شکل (:1الف) تصویر نویزی ورودی (ب) تصویر فیلترشده با اندازه
پنجره ( 8ج)تصویر فیلترشده با اندازه پنجره ( 15د) تصویر فیلترشده
با اندازه پنجره25

Serial no. 94

پنجرهها (د) همپوشانی  30درصد پنجرهها

بهمنظور غلبه بر محدودیتهای بیانشده در بهبود کیفیت تصویر،
در روش پیشنهادی تمهیداتی درنظر گرفته میشود بهگونهای که کیفیت
تصویر نهایی اف زایش یابد .برای این منظور در روش پیشنهادی ،ابتدا
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تصویر با استفاده از یک روش متداول حذف نویز اولیه میشود و در
مرحله بعد جزئیات بهکمک تکنیک نمایش تنک بازیابی میشوند و
تصویر بهبودیافته تشکیل میشود .در این روش ،میزان همپوشانی
پنجرهها با توجه به ناهمگنی نواحی تصویر تغییر میکند به این ترتیب،
تراکم پنجرهها در نواحی با اهمیت تصویر افزایش مییابد و آموزش
دیکشنری بر اساس نواحی با اهمیت تصویر انجام میشود .همچنین برای
کاهش حجم محاسبات در نمایش تنک پنجرهها از ماتریس نمونه برداری
تصادفی استفاده میشود.

 -3روش پیشنهادی در بهبود کیفیت تصویر
همانطور که در قبل بیان شد ،افزایش اندازه پنجرهها و میزان همپوشانی
آنها ،موجب بهبود کیفیت تصویر حذف نویز شده میشود .اما از سوی
دیگر موجب افزایش حجم محاسبات و حجم حافظه مورد نیاز در این
روش میشود .بدین منظور برای کاهش حجم حافظه و حجم محاسبات
روش جدیدی ارائه میشود  .بلوک دیاگرام روش پیشنهادی در شکل زیر
نشان داده شده است و در ادامه هر قسمت توایح داده میشود .در این
روش ،تراکم انتخاب پنجرههای تصویر ،بر اساس معیارهمگنی تصویر
انجام میشود و همچنین برای کاهش حجم محاسبات ،از ماتریس
نمونهبردار مدل بازسازی تصویر حذفنویزشده استفاده میشود.
تصویر نویزی

تصویر بهبود یافته

ها از
استخرا
تصویر و اعمال
ماتریس نمونه بردار

ها و
ترکیب
ساخت تصویر بازیابی
شده

آموزش دیکشنری بر
ها
ا س اس

ها بر
بازسازی
اساس دیکشنری

شکل  :3بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

 -1-3اعمال فیلتر و حذف نویز اولیه
این مرحله حذف نویز اولیه از تصویر است .در این مرحله روش انتخابی
باید بهنحوی باشد که نویز تصویر را بهخصوص در نواحی همگن ،بهخوبی
حذف کند و از سوی دیگر پیاده سازی و عملکرد ساده و سریعی داشته
باشد .برای این منظور میتوان از فیلترهای مختلفی استفاده کرد .با توجه
به عملکرد مناسب فیلتر دوطرفه در حذف نویز از نواحی همگن تصویر،
و عدمتغییر شکل نواحی ناهمگن [ ، ]11از این فیلتر بهعنوان فیلتر حذف
نویز اولیه استفاده میشود.

Serial no. 94

از کم کردن تصویر نویزی از تصویر فیلترشده ،تصویر تفاال ایجاد می
شود  .برای اعمال روش نمایش تنک الزم است تا مدل نویز بهصورت
جمعشونده باشد .با توجه به اینکه در تصاویر  ،SARنویز بهصورت ارب
شونده است ،با اعمال تبدیل لگاریتم و اصالح بایاس ]29[ 14بهتصویر
تفاال ،مدل نویز بهصورت جمعشونده تبدیل میشود.
 -3-3تهیه نقشه نواحی همگن و ناهمگن تصویر
در این مرحله ناشه نواحی همگن و ناهمگن تصویر تعیین میشود و
براساس آن ،پنجرهها از تصویر استخراج میشود .میزان همگنی هر
پیکسل تصویر ،مطابق رابطه ( )5و بر اساس واریانس نرمالیزهشده یک
پنجره ،حول آن پیکسل سنجیده میشود .این معیار نشاندهنده
کنتراست نرمالیزهشده آن پیکسل از تصویر است.
()5

)  w (i, j
) w (i, j

H (i, j ) 

در رابطه فوق   wو  wبهترتیب واریانس و میانگین پنجره تصویراند.
براساس مادار  Hبرای هر پیکسل ،میتوان در مورد میزان همگنی آن
قضاوت کرد .نواحی ناهمگن در روش پیشنهادی ،از هیستوگرام ناشه
ایجادشده تعیین میشوند .با توجه به اینکه بیشتر پیکسلهای تصویر در
نواحی همگن تصویر واقعاند ،میتوان براساس بیشینه هیستوگرام ،آستان ه
مناسبی را برای تعیین نواحی ناهمگن تصویر پیدا کرد.
 -4-3استخراج پنجرهها و آموزش دیکشنری

اعمال فیلتر به تصویر
و حذف نویز اولیه
اعمال لگاریتم به
تصویر

 -2-3اعمال تبدیل لگاریتم به تصویر

در این مرحله به منظور آموزش و تشکیل دیکشنری ،الزم است تا
پنجرههایی از تصویر استخراج شوند .باتوجه به اینکه  SNRدر تصویر
نویزی نسبت به تصویر تفاال بیشتر است ،آموزش دیکشنری بر اساس
پنجره تصویر نویزی انجام میشود.
افزایش پنجرهها در مرحله آموزش دیکشنری موجب بهبود کیفیت
پایههای آن میشود اما باید توجه داشت زیادشدن تعداد پنجرهها در
مرحله آموزش ،موجب افزایش حجم محاسبات میشود .بهاینمنظور در
روش پیشنهادی استخراج پنجرهها بر اساس ناشه نواحی همگن و
ناهمگن تصویر انجام میشود .در این روش ،با توجه به ناشه ایجادشده
در مرحله قبل ،پنجرهها از نواحی با بیشترین مادار  Hانتخاب میشوند
و میزان همپوشانی پنجرهها نیز براساس مادار آن تعیین میشود .براین
اساس میزان جابجایی پنجره در اعمال همپوشانی از رابطه ( )6محاسبه
میشود.
() 6

1
d (i, j ) 
) H (i, j

به این ترتیب ،تصویر به تعدادی پنجره که عناصر تصویر
نامیدهمیشوند ،تبدیل میشود .این عناصر در نواحی همگن که  Hمادار
کمی دارد بهدلیل افزایش  dتعداد کمتر و در نواحی ناهمگن تراکم
بیشتری دارند .پس از انتخاب پنجرهها از تصویر ،آموزش دیکشنری به
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روش  K-SVDانجام میشود .بهاینترتیب ،دیکشنری آموزشدیده ،شامل
جزئیات تصویر بوده و نویز از آنها حذف شده است .تعیین مادار آموزش،
از پارامترهای تاثیرگذار در حفظ جزئیات و نویز تصویر است .میزان
آموزش ،براساس مادار خطای قابلقبول در پاسخ مسئله نمایش تنک،
یا بر اساس مادار نرم صفر پاسخ مسئله نمایش تنک تعیین میشود.
تعیین خطای قابلقبول ،مستلزم تخمین توان نویز است که خود امری
چالش برانگیز است .لذا در روش پیشنهادی ،از شکل دیگر حل مسئله
نمایش تنک استفاده میشود و با در نظرگرفتن محدودیت نرم صفر
کوچکتر از یک برای ارایب ،پاسخ محاسبه میشود .باید توجه داشت
چنانچه مادار نرم صفر درنظر گرفته شده برای پاسخ افزایش یابد،
جزئیات بیشتری از تصویر حفظ میشود که در نتیجه آن ،حضور نویز در
پایههای دیکشنری خواهد بود.

()8

x̂ 
) arg min(|| b1 N QN  K  x1M DM  N QN  K ||2  || x ||1
x

در رابطه فوق  QN  Kماتریس نمونهبردار تصادفی است .ازآنجایی که
در مسئله فوق  K  Nاست ،پیچیدگی محاسبات به مرتبه ) O( MK
کاهش میی ابد .با توجه به ساختار تصادفی ماتریس  ، DQشرط RIP
روی آن برقرار بوده و در نتیجه مسئله فوق پاسخ یکتا دارد و با استفاده
از روشهای بیانشده در حل مسئله نمایش تنک ،میتوان به پاسخ
همگرا شد.
پس از محاسبه ارایب نمایش تنک پنجرهها ،ابتدا مادار جدید
پنجرههای حذفنویزشده از رابطه ( )9محاسبه میشود و در گام بعد،
تصویر تفاال با ترکیب پنجرهها بازسازی شده و با ااافهکردن آن به
تصویر فیلترشده ،تصویر نهایی تشکیل میشود.

 -5-3بازسازی پنجرهها براساس دیکشنری تشکیلشده
در این مرحله ،تصویر تفاال بر اساس دیکشنری تشکیلشده بازسازی
میگردد  .برای این منظور ابتدا تصویر تفاال به تعدادی پنجره تبدیل
میشود .با توجه به حضور جزئیات صحنه در پایههای دیکشنری ،نمایش
تنک این پنجرهها با حل مسئله بهینهسازی زیر محاسبه میشود .در این
مسئله هدف پیداکردن شبیهترین پایههای دیکشنری با هر پنجره از
تصویر است.
()7

xˆ  argmin{|| b  Dx ||2} Subject to || x ||0  n
x

در رابطه فوق  Dماتریس دیکشنری تشکیلشده b ،یک پنجره از تصویر
و  nیک عدد صحیح است .با توجه بهسرعت و دقت مناسب روش OMP
در حل مسئله نمایش تنک ،برای حل مسئله فوق ،از این روش استفاده
میشود.
همانطور که در قبل بیان شد ،بزرگشدن اندازه پنجرهها موجب
بهبود کیفیت تصویر حذفنویزشده میشود .با افزایش اندازه پنجرههای
تصویر ،حجم محاسبات و حجم حافظه مورد نیاز در بازسازی تصویر
افزایش می یابد .یکی از ابزارهای کاهش داده با حجم باال ،استفاده از
ماتریس نمونهبردار تصادفی است [ .]30استفاده از ماتریس نمونهبردار به
منظورهای مختلفی در روشهای مبتنیبر مدل ،15انجام میگیرد .در
برخی روشها از این ماتریس در مدلسازی محدودیتهای فیزیکی
مسئله استفاده میشود [ .]31در برخی شرایط دیگر نیز این ماتریس به
منظور کاهش حجم محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به
نتایج تکنیک حسگری فشرده ،16بهکمک ماتریس نمونهبردار تصادفی
میتوان دادهها را از بعد باال به دادههایی با بعد پایین تبدیل کرد و در
عین حال اطالعات از آن قابل بازیابی خواهد بود .به این منظور ،در روش
پیشنهادی برای کاهش حجم محاسبات در فرایند بازسازی ،از ماتریس
نمونه بردار تصادفی استفاده شده و بازیابی سیگنال با استفاده از حل
مسئله بهینهسازی زیر انجام میگیرد:
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bˆ  x̂ D

()9

 -4نتایج روش پیشنهادی
در این بخش نتایج روش پیشنهادی در حذف نویز و بهبود کیفیت تصویر
 SARنشان داده میشود. .بدین منظور برای ماایسه کیفیت تصویر
روشهای مختلف ،چهار معیار در نظر گرفته شده است .معیار اول
 PSNR17است که از رابطه زیر محاسبه میشود:

()10



255

PSNR  20 log 
 mean 2  ( I  I ) 2  
N
F




در رابطه فوق  I Nو  I Fتصویر ورودی و تصویر حذفنویزشده است .معیار
دوم  SSIM18است .در این معیار ،تشابه ساختار ،شدت روشنایی و
کنتراست تصویر ورودی و تصویر حذفنویزشده ارزیابی میشود و نسبت
به معیار  PSNRتوصیف مناسبتری از کیفیت تصویر در اختیار قرار
میدهد .با در نظرگرفتن تأثیر یکسان پارامترهای فوق در محاسبه
 ،SSIMمادار این معیار برابر است با:

()11

) (2  I  I  c1 )(2 I  I  c2
F

N

F

N

) (  I   I  c1 ) ( I   I  c2
2

2

2

F

2

N

F

SSIM( I N , I F ) 

N

در رابطه فوق   ، و  cبهترتیب نمایانگر میانگین ،واریانس و اریبی
ثابت هستند .معیار سوم و چهارم  ENL19و  ESI20هستند که از روابط
زیر محاسبه میشوند .معیار  ENLمیزان همگنشدن تصویر و معیار ESI
بیانگر میزان حفظ جزئیات و لبهها در تصویر است .برای محاسبه ،ENL
رابطه ( )12باید روی یک پنجره از ناحیه همگن تصویر اعمال شود.
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Windowed Im age
 Windowed Im age

ENL 

| I
| I
| I

| I

| )(i, j )  I F (i, j  1

F

| )(i, j )  I N (i, j  1

N

| ) (i, j )  I F (i  1, j

F

| ) (i, j )  I N (i  1, j

N

ESI 

برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی ،تصویر  Barbaraکه به نویز
لکه آغشته است در نظر گرفته میشود .شکل ( 4ب) ،این تصویر را نشان
میدهد .نتیجه استفاده از روشهای حذف نویز مبتنی بر پنجرهایکردن
تصویر ،در این شکل نشان داده شده است .با توجه به شکل (ج) مشاهده
میشود در روش  ،PPBنویز بهخوبی حذف شده است اما بعضی از
ساختارهای موجود در تصویر از دست رفته است .از ماایسه شکلهای
(د) و (ه) مشاهده میشود روش  K-SVDو [ ،]25ساختارهای تصویر را
حفظ کردهاند اما روش [ ]25بهدلیل انتخاب پایههای مناسب و پراستفاده
در بازسازی تصویر ،نویز کمتری دارد .نتیجه استفاده از روش پیشنهادی
در شکل ( 4و) نشان داده شده است .در این تصویر ،مادار  nدر رابطه
( )7برابر  5در نظر گرفته شده است .با توجه به این شکل مشاهده می
شود با حفظ ساختار تصویر ،نویز نواحی ناهمگن بهخوبی حذف شده
است .بهبیان دیگر مهمترین توانایی روش پیشنهادی ،حذف نویز مناسب
همراه با حفظ جزئی ات ،در نواحی ناهمگن تصویر است .مادار PSNR
برای شکلهای ( 4ج) – (ه) بهترتیب 27/3 ،27/2 ،27/3 ،و dB 27/8
است و روش پیشنهادی بیشترین مادار  PSNRرا دارد.
برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی روی تصویر  ،SARتصویر
شکل ( 5الف) در نظر گرفته میشود .این تصویر در باند  Xو ابعاد آن
 2000×1500است .نتیجه استفاده از روشهای مختلف حذف نویز و
روش پیشنهادی در این شکل نشان داده شده است .پارامترهای سنجش
کیفیت این تصاویر در جدول  1نشان داده شده است .در این جدول،
پارامتر  ENLروی پنجره قرمز رنگ تصویر محاسبه شده است.
پنجره استفادهشده در روش ،Γ-MAPبا ابعاد  7×7است .با توجه ب ه
نتایج جدول مشاهده میشود این روش ،قادر به حفظ مناسب جزئیات
تصویر نیست و قابلیت حفظ لبه در آن وجود ندارد .فیلتر Bilateral
عملکرد مناسبی درحذف نویز نواحی همگن تصویر دارد اما بهدلیل عدم
حذف نویز مناسب از نواحی ناهمگن ،مادار  PSNRو  SSIMپایینی دارد.
نتیجه استفاده از روشهای مبتنیبر پنجرهایکردن تصویر در شکل 5
(د) – (و) ،نشان داده شده است .در این روشها ،اندازه پنجرههای تصویر،
 15×15در نظر گرفته شده است .روش  PPBبهدلیل استفاده از اطالعات
پنجرههای مشابه ،نسبت به سایر روشها بیشترین مادار  PSNRو SSIM
را دارد .در روش  ،K-SVDحذف نویز وابسته به تخمین توان نویز در
رابطه ( ) 4است .به دلیل وجود خطا در تخمین مادار دقیق نویز ،ماداری
از نویز در تصویر باقی مانده است و نسبت به روش  ،PPBمادار SSIM
و  PSNRکمتری دارد اما لبهها و خطوط در آن حفظ شده و مادار ESI
بیشتری دارد .در روش [ ،]25پایههای پراستفاده در ساخت تصویر حفظ
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شده و سایر پایههای دیکشنری حذف شده است .بههمین دلیل این
روش ،نسبت به روش  PPBو  K-SVDمادار  ENLبیشتری دارد و در
آن ساختار کلی تصویر بهخوبی حفظ شده است .اما بهدلیل از دسترفتن
بخشی از اطالعات تصویر ،سایر پارامترهای کیفیت تصویر مادار کمتری
از دو روش قبل دارد .عملکرد روش پیشنهادی در شکل ( 5ز) نشان داده
شده است .در این شکل ،حذف نویز اولیه توسط فیلتر  Bilateralبا اندازه
پنجره  6انجام شده است.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ز)

(ح)

شکل  :4نتیجه روشهای مختلف حذف نویز (الف) تصویر بدون نویز
(ب) تصویر نویزی (ج) (Γ-MAPد)( Bilateralه) [( )PPB( ]14و) []22
(( )K-SVDز) [( ]25ح) روش پیشنهادی

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

1730

ج .عباسی آقاملکی ،س .م ..م .موسوی شوشتری  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1733-1723 ،)1399

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

شکل :5عملکرد روشهای مختلف حذف نویز روی داده واقعی (الف) تصویر  SARنویزی (ب) (Γ-MAPج) ( Bilateralد) ( PPBه) ( K-SVDو)
[( ]25ز) روش پیشنهادی با (( )n=5ح) روش پیشنهادی با ()n=1
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همچنین مادار  nدر رابطه ( ،)7برای بازیابی پنجرههای تصویر برابر
 5در نظر گرفته شده است .در این شکل ،ماتریس نمونهبردار تصادفی،
اندازه دادهها را به  50درصد کاهش داده است .با توجه به اینکه در این
روش ،دیکشنری ،بر اساس نواحی ناهمگن تصویر شکل میگیرد ،لبهها
و خطوط در تصویر بازیابیشده بهخوبی حفظ شدهاند و  ESIاین تصویر
نسبت به سایر روشها ماد ار بیشتری است .همچنین با توجه به جدول
 1مشاهده میشود مادار  SSIMو  PSNRدر روش پیشنهادی نسبت به
سایر روشها بیشتر است .حفظ جزئیات تصویر و حذف نویز در روش
پیشنهادی ،توسط پارامتر  nدر رابطه ( )7کنترل میشود .چنانچه در
فرایند بازسازی پنجرهها n ،عدد بزرگی باشد ،جزئیات تصویر حفظ شده
و ماادیر  SSIM ،PSNRافزایش مییابد اما نویز در تصویر و بهخصوص
در نواحی همگن باقی میماند و موجب کاهش  ENLمیشود .شکل 5
(ح) تصویر بازسازیشده را بهازای  n=1نشان میدهد .با توجه به ماادیر
پارامترهای سنجش کیفیت این دو تصویر در جدول  1مشاهده میشود
کاهش  ،nموجب کاهش  PSNR ،SSIMو  ESIشده اما مادار ENL
افزایش یافته است .بهطور معمول انتخاب  nدر روش پیشنهادی براساس
مصالحه بین حفظ جزئیات تصویر و حذف نویز انجام میشود .ماداردهی
 3یا  5به  ،nبه تصویری با حفظ جزئیات مناسب و حذف نویز کافی منجر
میشود.
جدول :1پارامترهای کیفیت تصاویر شکل 5
PSNR

SSIM

ESI

ENL

Γ-MAP

21/9

0/91

0/20

30/7

Bilateral

22/1

0/79

0/23

58/3

PPB

26/22

0/9761

0/2517

19/3

K-SVD

25/35

0/955

0/26

23/4

[]25

25/02

0/952

0/22

41/2

پیشنهادی
()n=5

26/83

0/977

0/2657

18/6

پیشنهادی
()n=1

25/5

0/9704

0/2129

23/1

جدول  2زمان اجرای این روشها را نشان میدهد .در این شبیه
سازی ،از یک رایانه با  6GB RAMو پردازنده اینتل  5هستهای با
فرکانس  2/5GHzاستفاده شده است و روشها در محیط نرمافزار
 Matlab 2015 bپیادهسازی شدهاند .با توجه به نتایج این جدول مشاهده
میشود روش پیشنهادی نسبت به روشهای  K-SVD ،PPBو []25
زمان اجرای بسیار پایینتری دارد .عالوهبر این ،در روش پیشنهادی ،حل
مسئله نمایش تنک ،با در نظر گرفتن قید محدودیت تنکی هر پنجره
انجام میشود و در نتیجه نیازی به تخمین توان نویز نیست.
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جدول :2زمان اجرای روشهای مختلف بر حسب ثانیه
روش

ΓMAP

Bila
teral

PPB

[]25

K-SVD

روش
پیشنهادی
()n=5

زمان
(ثانیه)

158

65

3017

232
1

3210

413

در این شبیهسازی ،ماتریس نمونهبردار ،اندازه دادهها را به مادار50
درصد کاهش داده است .با توجه به نتایج حسگری فشرده ،بهشرط
تصادفیبودن دیکشنری در رابطه ( )8برای برقراری شرط  ،RIPالزم است
داشته باشیم:
()14

N
) (K  C S ln
S

در رابطه فوق  Sمرتبه تنکی سیگنال و  Cعددی ثابت است .شکل ،6
تأثیر تغییر اندازه ماتریس نمونهبرداری را در تغییرات  PSNRنرمالیزه
شده نشان می دهد .با توجه به این شکل مشاهده میشود کاهش اندازه
داده تا حدود  30درصدی ،تغییر قابلتوجهی در  PSNRایجاد نمیکند.
چنانچه ماتریس نمونهبردار ،دادهها را به مادار کمتر از  30درصد
اندازهشان تبدیل کند PSNR ،شروع به افت میکند.

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش با بهرهگیری از تکنیک نمایش تنک ،روش جدیدی در
حذف نویز از تصاویر  SARارائه شد .در این روش ،ابتدا نویز تصویر به
کمک یک روش ساده حذف میشود و در گام بعد جزئیات حذفشده به
کمک تکنیک نمایش تنک ،بازیابی شده و به تصویر قبل ،ااافه میشود.
در این روش ،تکنیک  SRروی نواحی ناهمگن تصویر اعمال میشود و
همچنین ماتریس نمونهبردار تصادفی ،حجم دادهها را در بازسازی تصویر
کاهش میدهد .بههمین دلیل ،زمان اجرا ،کاهش چشمگیری پیدا
میکند .نتایج نشان میدهد تصویر ساختهشده در زمان کمتر و با کیفیت
بهتر از سایر روشها است .در این روش میتوان نواحی مورد عالقه را با
در نظرگرفتن معیار مناسب انتخاب ،و تأثیر آن نواحی را در تصویر نهایی
افزایش داد .عالوهبر این ،میتوان از اطالعات تصاویر  SARمشابه بهره
گرفت و از ساختارهای آن در پایههای دیکشنری بهره گرفت .باقیماندن
ماداری از نویز در تصویر ،بهخصوص در نواحی همگن ،از چالشهای
روش پیشنهادی است که با در نظرگرفتن همبستگی مکانی و شباهت
بین پنجرههای تصویر ،میتوان تا حد مناسبی بر این چالش فائق آمد.
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