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K-means ادغام تصاوير چندفوکوسه با استفاده از همدوسي فاز و خوشهبند
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 الگووريتم پيشونهاد شوده داراي دو. در اين مقاله روشي جديد براي ادغام تصاوير چندفوکوسه بر مبناي مدل همدوسي فاز ارائه شده است:چکيده
 ايده اصلي کار در اين مرحله بور. اندازه اطالعات تصاوير ورودي با استفاده از مدل همدوسي فاز استخراج ميشود، در مرحلهي نخست.مرحله است
 قورار،پايه اين حقيقت است که ويژگيهاي تصوير از جمله لبهها در نقاطي از تصوير که مؤلفههاي فرکانسي در آن نقاط در همفازي بيشينه هستند
 در اداموه بوراي افوزايس سورعت. در مرحلهي دوم به تصميمگيري براي انتخاب ويژگيهاي برتر و در نتيجه ادغام تصاوير پرداخته مويشوود.دارند
 بلوکهاي مطلوب بوا تعيين آستانه مناسب و بلوکهاي ديگر طي يوک فرآينود تکوراري بوا اسوتفاده از الگووريتم،الگوريتم در مرحله تصميمگيري
 آزمايسها و بررسيهاي انجامشده بر روي تصاوير گوناگون حاکي از آن است که. انتخاب شده و عمليات ادغام انجام ميشودK-Means خوشهبندي
. برتري چشمگيري دارد،الگوريتم پيشنهادي نسبت به ديگر روشهاي موجود
K-means ، تصديق سازگاري، همدوسي فاز، تصاوير چندفوکوسه،ادغام تصاوير
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Abstract: In this paper, a novel image fusion algorithm based on phase congruency is presented. The proposed algorithm has two
steps. In the first step, the information content of the input images is evaluated by using phase congruency model. In this step, the
main idea of the work is based on the fact that image features like edges are located in the points of image which frequency
components have the maximum phase congruency. In the second step, the dominant features are selected and accordingly image
fusion is done. Also, for reducing the computational complexity and improving the overall performance, the proper blocks are chosen
by determining the appropriate threshold and the other blocks are chosen using K-means clustering algorithm through an iterative
process. The experimental results on several images show that the proposed method has significant advantages compared to the other
existing methods.
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 -1مقدمه
براي بسياري از کاربردها در شبکههاي حسگري ديداري ،يک حسگر
به تنهايي نميتواند توصيفي کامل از صحنه را ارائه دهد .بنابراين
دستيابي به تصويري کامل و قابل فهم براي انسان و ماشين ،مسئلهي
ادغام تصاوير دريافتي از چند حسگر را ،که يک صحنه را تحتنظر
دارند ،به ميان ميآورد .همچنين عوامل ديگري مانند محدوديت پهناي
باند ،توان و زمان نيز در شبکه وجود دارند که نياز به ادغام تصاوير را
مطرح ميکنند.
ادغام تصاوير فرآيندي است که با استخراج و گردآوري اطالعات
مهم و ويژگيهاي شاخص هر يک از تصاوير ورودي ،تصويري گوياتر و
دقيقتوري (نسبت به هر يک از وروديها به تنهايي) از صحنه ارائه
ميکند .امروزه روشهاي بسياري براي ادغام تصاوير در کاربردهاي
گوناگون مانند زمينههاي پزشکي ،نظامي و امنيتي ،عيبيابي قطعات،
تصاوير چندفوکوسه و نظارت از راه دور ارائه شده است [ .]1براي
نمونه ،معموالً در تصاويري کوه بهوسيلهي دوربينهاي  CCDگرفته
ميشود ،به سبب عمق محدود فوکوس لنزهاي نوري در اين ابزار،
همهي اشيا در تصاوير شفاف و واضح نيستند و تنها بخسهايي از
تصوير که در فاصلهي کانوني دوربين قرار دارند بهصورت فوکوسشده و
واضح ديده ميشوند و ديگر قسمتهاي تصوير تار هستند [.]2
همچنين در شبکههواي حسگوري ديداري ،بهجاي استفاده از
دوربينهاي گران قيمت ميتوان از چند دوربين ارزان که هر کدام با
فاصلههاي کانوني گوناگون تنظيم شدهاند ،يا يک دوربين با فاصله
کانوني متغير استفاده کرد ،که با کاهس هزينه ،افزايس امنيت و رفع
عيب آسان شبکه همراه خواهد شد [.]1
روشهاي ارائهشده براي ادغام تصاوير چندفوکوسه را مويتووان در
دو دسته کلي طبقوهبنودي کورد .نخسوت ،روشهواي حووزهي مکواني
هستند که در سادهترين اين روشها ،از ميوانگينگيوري وزنوي مقوادير
پيکسلها در تصاوير منبع بهصورت پيکسل به پيکسل استفاده ميشود.
اين روشها با کاهس کنتراسوت و توار شودن جزئيوات تصووير هموراه
خواهند بود .در دستهي ديگر ،از ترکيب ضورايب درحووزهي تبوديالت
چندمقياسه ) 1(MSTمانند تبديل هورم الپالسوين [ ،]3هورم نسوبت،
تبووديل موجووک گسسووته ) ]5[ 2(DWTتبووديل موجووک گسسووته
تغييرناپذير با جابهجايي ) 3(SIDWTاستفاده ميشود [ .]4در اين نوو
روشها ابتدا تبديالت چندمقياسه بر روي هور کودام از تصواوير ورودي
اعمال ميشود و شکل تجزيه شدهي آنها با مقياسهواي گونواگون بوه
دست ميآيد و سپس عمليات ادغوام بور روي اجوزاي متنوارر تصواوير
ورودي انجام ميشود و سرانجام با اعمال عکس تبديل مربوطه ،تصووير
ادغام شده حاصل ميشود [.]0
بسياري از روشهاي حوزهي مکاني پيچيوده و زموانبور هسوتند،
ازاين رو معموالً ايون روشهوا بوراي بسوياري از کاربردهواي بالدرنو
مناسب نيستند .بر اين اساس ،امروزه پوژوهسگوران روشهواي ادغوام
تصاوير در حوزه تبوديل  5DCTرا موورد توجوه قورار دادهانود .در ايوون
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روشها ابتدا هر کدام از تصواوير منبوع براسواس اسوتاندارد  JPEGبوه
بلوکهاي  1×1تقسيم شده و سپس تبديل  DCTدو بعدي بر روي هور
کدام از بلوکها اعمال مويشوود و بوا اسوتفاده از معيارهواي گونواگون
عمليات ادغام صورت ميپذيرد .از جمله معيارهاي ادغام معرفيشده در
اين راستا ،ميانگينگيري از هموهي ضورايب  DCTمتنوارر در تصواوير
منبع [ ،]4محاسبهي واريانس بلوکهاي تصووير در حووزهي تبوديل و
گووزينس بلوووک بووا وضوووح بوواالتر از ب وين تصوواوير منبووع ورودي [،]1
جايگزيني ضريب  DCهر بلوک در تصوير خروجي با ميوانگين ضوريب
 DCبلوکهاي معادل در تصاوير منبع و انتخواب ضوريب  ACبراسواس
بيشينهبودن معيار کنتراست ضرايب  ACمتنارر در تصاوير ورودي (که
اين معيار کنتراست با محاسبه انرژي باندهاي فرکانسي در بلوک DCT
به دست ميآيد) و در پايان پس از انجام فرآيند ادغام تصاوير ورودي با
معيار معرفيشده ،از عکس تبديل  DCTبوراي ارائوه تصوويرِ حاصول از
ادغام استفاده ميشود []1
همانگونه که بيان شد ،همهي اطالعات مهم و ويژگيهاي برجسته
موجود در تصاوير ورودي بايد در فرآيند ادغام حفظ شوند .ازاينرو
برخي از پژوهشگران ،استخراج اطالعات لبه تصاوير را مبناي کار خود
قرار دادهاند و از عملگرهاي گوناگون تشخيص دهندهي لبه مانند
عملگر  ،]4[ Cannyعملگر  ]16[ Prewittو همچنين روشهاي
تشخيص لبه مبتني بر گراديان بهره گرفتهاند .بسياري از اين روشها
به اندازهي لبه و ميزان نرمبودن لبه حساس هستند .در برخي ديگر از
پژوهسها ،استخراج ويژگيها در حوزهي فرکانس مورد توجه قرار
گرفته است ].[11
در اين مقاله ،براي استخراج اطالعات تصويرهاي ورودي ،مدل
همدوسي فاز 4مبناي ادغام قرار گرفته است .زيرا ويژگيها از جمله لبه
در نقاطي از تصوير موجود هستند که مؤلفههاي فرکانسي در آن نقاط
در همفازي بيشينه قرار دارند .اين روش داراي  2مرحله است :ابتدا
تصوير همدوسي فاز ) تصوير ويژگي) معادل با هر يک از تصاوير ورودي
به دست ميآيد و بدين ترتيب نقاط حاوي اطالعات مهم تصوير
استخراج ميشود .سپس با تقسيم تصاوير همدوسي فاز به بلوکهاي
گوناگون و اندازهگيري ميزان محتواي اطالعاتي هر يک از بلوکها،
ادغام تصاوير انجام ميشود .سرانجام با اعمال فيلتر اکثريت و انجام
تصديق سازگاري ،کيفيت تصوير نهايي بهبود مييابد.
اين مقاله در  4بخس سازماندهي شده است .در بخس  ،2مدل
همدوسي فاز دوبعدي معرفي ميشود .در بخس  ،3الگوريتم پيشنهادي
ارائه ميشود .در بخس  ،5الگوريتم پيشنهادي بهمنظور افزايس سرعت
بهبود داده ميشود در بخس  ،4ارزيابي الگوريتمها طي آزمايسهاي
گوناگون بيان ميشود و در نهايت جمعبندي مطالب ارائه ميشود.

 -2مدل همدوسي فاز دو بعدي
در پردازش سيگنال در حوزه فوريه ،سيگنال برحسب مؤلفههاي
گوناگون فرکانسي بسط داده ميشود .همانگونه که در شکل  1ديده
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ميشود در بسط سيگنال مربعي همه مؤلفههاي فرکانسي در محل لبه
سيگنال همفاز بوده و از يک نقطه ميگذرند .اين حقيقت که در محل
لبه اين سيگنال يکبعدي ،فاز همهي مؤلفههاي تبديل فوريه يکسان

است ،الهامي براي استخراج لبه و نقاط ويژگي از سيگنالهاي گوناگون
مانند تصوير است [ ]11که از آن به همدوسي فاز نام برده ميشود.

ادغام تصاوير چندفوکوسه با استفاده از همدوسي فاز ...

)   (x , yاندازهي متوسط فاز در جهت  oاست و ميزان انحراف فاز
اينگونه تعريف ميشود:
o

()4

)) so ( x, y )  cos(so ( x, y )  o ( x, y
 sin so ( x, y )  o ( x, y ) 

سرانجام با استفاده از ضرب داخلي و خارجي بوين بوردار ميوانگين
وزني پاسخ فيلتر و بردارهاي پاسخ فيلتر در هور مقيواس ،انحوراف فواز
ميتواند بهصورت زير از خروجي فيلتر محاسبه شود:

()0

 eso ( x, y )  oeven ( x, y ) 


Aso ( x, y ) so ( x, y )   

 o ( x, y )   odd ( x, y ) 
o
 so

) eso ( x, y )  oodd ( x, y


شکل  :1نمايس همفازي مؤلفههاي فرکانسي موج مربعي در نقطه لبه []11
) ( x, y

] [11براي ارزيابي ميزان همدوسي فاز در يک نقطه ،از انحراف
معيار اندازهي فاز همهي مؤلفههاي فوريه در آن نقطه استفاده کرده
است .به بيان ديگر ،يافتن مکان بيشينهشدن همدوسي فاز با پيدا
کردن مکاني که واريانس محلي فاز نسبت به ميانگين وزني محلي فاز
کمينه است ،همارز خواهد بود.
در اين مقاله ،مدل ارائهشده در [ ]11مبناي کار قرار گرفته که
همدوسي فواز بوا استفاده از بوانک فيلتر گوابور پيادهسوازي شوده ،و
بهصورت زير محاسبه ميشود [:]12

  W ( x)A ( x, y) ( x, y)  T 
PC ( x, y ) 
  A ( x, y )  
SO

()1

SO

S

O

SO

S

O

که انديسهاي  oو  sبه ترتيب بيانگر جهوت و مقيواس فيلترهوا
است و سمبل



نيز بدين سبب استفاده شده کوه تموميني بوراي

مثبت يا صفربودن مقادير باشد W (x ) .توابع سويگموئيد اسوتفادهشوده
براي وزندهي مقادير حاصلشده در جهتهاي گوناگون است .حاصول
تلفيق سيگنال تصوير )  I (xبا فيلترهاي متقارن زوج و فرد در مقيواس
 sو جهت  oبه ترتيب بهصورت  Mو  Mنمايس داده شده اسوت.
بهگونهاي که بردار پاسخ حاصل از تلفيق تصوير با فيلترها بدين صورت
است:
even
so

odd
so

 I ( x, y ) * M soeven 
[eso ( x, y ), oso ( x, y )]  

odd
 I ( x, y ) * M so 

()2

اندازهي بردار پاسخ بهصورت زير است:
Aso  eso ( x, y)2  oso ( x, y)2

()3
اندازهي فاز آن بدين ترتيب:

so ( x, y)  a taneso ( x, y) oso ( x, y)

()5
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even
eo

oso ( x, y )  

 -3روش پيشوونهادي  :1ادغووام تصوووير بووا اسووتفاده از
همدوسيفاز
براي ادغام تصاوير چندفوکوسه بايد نقاطي را که حامل اطالعوات مهوم
تصوير باشند ،را يافت .مودل همدوسوي فواز بوه سوبب اسوتقالل آن از
تغييرات روشنايي و کنتراست ،معيار مناسبي براي اين منظور است.
همانگونه که بيان شد بوراي محاسوبهي همدوسوي فواز ،از بانوک
فيلتر گابور (در مقياسها و جهتهاي گوناگون) جهت محاسبه اندازه و
فاز سويگنال در يوک فرکوانس خواد در موقعيوت محلوي داده شوده،
استفاده ميشود و نقاط ويژگي با توجه به بيشينهبودن ميزان همفوازي
در آن نقواط تعيين ميشووند [ .]11روش ارائوهشوده در ايون مقالوه را
ميتوان در  2بخس زير معرفي کرد:

 -1-3پيداکردن نقاط حاوي اطالعات مهم در تصاوير
ورودي
براي يافتن نقاط مطلوب که حاوي اطالعات مهم و ويژگيهاي شاخص
تصوير هستند ،مدل همدوسي فاز پيادهسازي شد و تصواوير همدوسوي
فاز متنارر با تصاوير ورودي به دست آمد .شکل  2تصوير همدوسي فاز
براي تصوير چندفوکووسه استفواده شووده در ايوون مقوالووه را نووشان
ميدهد .همانگونه که ديده ميشود از لحاظ ديداري ،در هر دو تصوير،
ناحيهاي که تمرکز دوربوين در آن قسومت قورار دارد و داراي فوکووس
بيشتر است ،تصوير همدوسي فواز (تصووير ويژگوي) در آن ناحيوه نيوز
واضحتر و داراي انرژي بيشتر است .به بياني ديگور ،نقواط ايون نوواحي،
مقادير همفازي باالتري را به خود اختصاد دادهاند .ازاينرو با استخراج
نقاط موجود در اين نواحي و تعريف يک معيار ادغام مناسب ،مويتووان
عمليات ادغام را انجام داد و به تصوير با وضوح بيشتري رسيد.
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الف

ب

شکل  :2الف) تصوير منبع فوکوسشده در سمت راست و تصويرمنبع فوکوس
شده در سمت چپ؛ ب) تصاوير همدوسي فاز متنارر با تصاوير شکل(الف)

طبق آنچه در شکل  2ديده ميشوود ،بوراي اسوتخراج نوواحي بوا
وضوح باال ،ميتوان برتري ميزان همدوسي در فاز در نقواط متنوارر را،
که با توجه به روابط بخس قبل محاسبه شدهاند ،مبناي کوار قورار داد.
ازآنجاييکه در تصاوير چندفوکوسه روشهاي مبتني بور بلووک کوردن
تصوير ،منجر به توليود تصووير بوا کيفيوت بهتوري مويشوود ،تصواوير
همدوسي فواز حواصلشده از هر يک از منابع بوه بلووکهوايي تقسويم
ميشوند .گام بعدي ،ارزيوابي ميوزان اطالعوات بلووکهواي متنوارر در
تصاوير ورودي و گزينس بلوک با محتواي اطالعاتي باالتر است.

 -2-3سنجس ميزان وضوح بلوکها و ادغام تصاوير
اطالعات مهم و جزئيات تصوير در نواحياي که در فاصله کانوني دوربين
قرار دارند ،متمرکز شدهاند .معيارهايي که بتوانند اين تغييرات انرژي و
کنتر است را در هر بلوک بسنجند ،مورد مطالعه قرارگرفتند .با انتخاب
بلوکهاي  10×10معيارهاي گوناگوني از قبيل ميانگين ،واريانس در هر
بلوک ،ميزان فاصلهي ميانگين مقادير همدوسي فاز در يک بلوک با
بيشينه مقدار همان بلوک (که در واقع معياري از کنتراست است) و
شرط عطفي بين مقادير ميانگين در يک بلوک و واريانس در همان
بلوک ،مطابق شکل  3بررسي و آزمايس شدند.
همانطور که در شکل (-3الف) و (-3ب) نشان داده ميشود دو
معيار نخست ،ميزان فاصلهي ميانگين مقادير همدوسي فاز در يک
بلوک با بيشينه مقدار همان بلوک ،و شرط عطفي بين مقادير ميانگين
در يک بلوک و واريانس در همان بلوک ،داراي خطاي زيادي در انجام
عمليات ادغام بوده و تعداد زيادي بلوک را از ناحيهي اشتباه انتخاب
کرده و در تصوير خروجي گنجانده است .همچنين با توجه به شکل اين
دو معيار ،به ويژه در مرز نواحي که فووکووس تصاويور ورودي تغيير
ميکند ،نتوانسته است اين تغيير انرژي و وضوح در دو ناحيه را
تشخيص دهد؛ در نتيجه معيار مناسبي براي عمليات ادغام محسوب
نميشوند.
همانطور که از شکل (-2ب) دريافت ميشود ،در اين تصاوير به هر
پيکسل ارزشي به اندازهي ميزان لبهبودن ،که اين مقدار وابسته به
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مقدار اندازهي همفاز بودن مؤلفههاي فوريه در آن نقطه است ،اختصاد
داده ميشود .مکان بيشينهي اين مقادير در هر نقطه ،همان لبه است و
سواير پيکسلهوا هم کوه ممکن است لبه نباشند ،مقداري دريوافت
ميکنند .هرچه آن پيکسلها به لبهبودن نزديکتر باشند ،مقدار
بيشتري دارند و در نتيجه در تصوير همدوسي فاز روشنتر خواهند بود.
ازاينرو ميتوان دريافت که در محل لبه مقدار ميانگين براي بلوکهاي
متنارر از تصاوير ورودي براي ناحيهي با وضوح باال بايد بيشتر از
ميانگين بلوکهاي متناررش در ناحيهي با وضوح پايين باشد .بر اين
اساس معيار ادغام با استفاده از ميانگين مقادير همدوسي فاز نيز
آزمايس شد ،شکل (-3پ) نشاندهندهي نتيجه اين آزمايس است.
همچنين در تصاوير چندفوکوسه ،منطقهاي که در فاصله کانوني
عدسي قرار دارد ،داراي اطالعات بيشتر و دقيقتري است .اين اطالعات
در جزئيات ناحيهي مربوطه نهفته است که با ناحيههايي با واريانس باال
متنارر است .در بحثهاي مربوط به پردازش تصوير ،واريانس معموالً
بهعنوان معياري از کنتراست بهشمار ميآيد .بنابر اين ناحيههايي با
واريانس باالتر معموالً کنتراست باالتري نيز دارند که بر روي تصاوير
همدوسي فاز نيز صادق است .از اين رو انتظار ميرفت اين معيار هم
نتيجه قابلقبولي ارائه دهد که شکل (-3ت) نشاندهنده نتيجه
آزمايس ،با معيار واريانس مقادير همدوسي فاز در يک بلوک است.
همچنين شکل (-3ث) نتيجه آزمايس با استفاده از معيار حاصلضرب
ميانگين و واريانس متنارر با هر بلوک رانشان ميدهد.
علت عدم پذيرش دو معيار تخميني ميانگين و واريانس و گزينس
معيار حاصلضرب ميانگين و واريانس متنارر با هر بلوک را ميتوان در
شکل  5مشاهده کرد .در شکل  5نتايج آزمايس با استقاده از دو معيار
ميانگين و واريانس مقايشه شدهاند ،همانطور که مشاهده ميشود اين
دو معيار در برخي بلوکها دچار خطا شدهاند .بهعبارتي در برخي از اين
بلوکها ميانگين باال مشاهده ميشود اما اين بلوکها داراي واريانس
پايين هستند و به اشتباه در تصوير خروجي حاصل از معيار واريانس،
شکل (-5ب) گنجانده شدند .همچنين بلوکهايي مشاهده ميشوند که
با واريانس باال داراي ميانگين پايين هستند و به اشتباه در تصوير
خروجي حاصل از معيار ميانگين ،شکل (-5الف) ،قرار گرفتهاند .ازاينرو
با انتخاب معيار حاصلضرب ميانگين و واريانس متنارر با هر بلوک در
تصاوير همدوسي فاز ،ميتوان اطمينان حاصل کرد که ،بلوک مطلوب از
ناحيهي فوکوسشده و بهدرستي انتخاب خواهد شد .بنابر اين معيار،
حاصلضرب ميانگين و واريانس متنارر با هر بلوک در تصاوير
همدوسي فاز بيانگر معيار مناسب براي انجام عمليات ادغام انتخاب شد.
نتايج بهدست آمده از ادغام با هر يک از معيارهاي بررسي شده به کمک
مقادير کمّي  ]13[ 0SSIMو  4PSNRدر جدول  1مقايسه شده است.
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(پ)
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(ب)

(الف)

(ت)
(ث)
شکل  :3نتايج انجام آزمايسها به منظور انتخاب معيار سطح فعاليت مناسب .الف) نتيجه الگوريتم با معيار شرط عطفي واريانس و ميانگين مقادير همدوسي فاز در
يک بلوک .ب) نتيجهي الگوريتم با معيار فاصله ميانگين مقادير همدوسي فاز در يک بلوک با بيشينه مقدار همان بلوک .پ) نتيجه الگوريتم با معيار ميانگين مقادير
همدوسي فاز در يک بلوک .ت) نتيجه الگوريتم با معيار واريانس مقادير همدوسي فاز در يک بلوک .ث) نتيجه الگوريتم با معيار انتخابي حاصلضرب ميانگين در
واريانس مقادير همدوسي فاز در يک بلوک

(الف)
(ب)
شکل  .5مقايسهي کيفي نتيجهي الگوريتم با دو معيار ميانگين و واريانس مقادير همدوسي فاز در يک بلوک .الف) نتيجه الگوريتم با معيار ميانگين مقادير
همدوسي فاز در يک بلوک .ب) نتيجه الگوريتم با معيار واريانس مقادير همدوسي فاز در يک بلوک.
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با توجه به آزمايسهاي انجامشده ،پس از تجزيهي تصاوير
همدوسي فازِ دو تصوير ورودي به بلوکهاي  ،10×10مقدار ميانگين و
واريانس متنارر با هر بلوک محاسبه ميشود .آنگاه از بين بلوکهاي
متنارر در دو تصوير ورودي ،بلوکي که بيشينه مقدار حاصلضرب
ميانگين و واريانس مقادير همدوسي فاز را دارد بهعنوان بلوکي با
محتواي اطالعاتي باالتر براي ايجاد تصوير با وضوح بيشتر انتخاب
خوواهد شود و در نهايت بوراي بهبود کيفيت تصوير خروجي عمل
پسپردازش با استفاده از فيلتر اکثريت صورت ميگيرد.
مقدار ميانگين  و واريوانس   2بوراي يوک بلووک  N×Nبور روي
تصوير )  x (m , nبه شکل زير محاسبه ميشود:
1 N 1 N 1
) x(m, n
N 2 m0 n0

()4

1 N 1 N 1 2
 x (m, n)   2
N 2 m0 n0

()1



2 

جدول  :1نتايج کمي متنارر با معيارهاي بررسي شده
شکل(ث)

شکل(الف)

معيارها

شکل(ت)

شکل(پ)

شکل(ب)

SSIM
PSNR

1

6/4403

6/4415

6/100

6/4434

166

41/13

43/151

30/150

52/354

 -3-3پسپردازش براي بهبود کيفيت تصوير
براي بهبود کيفيت تصوير حاصل از ادغام و کاهس خطاي ايون روش و
داشتن يک خروجوي همگون ،از يوک روش تصوديق سوازگاري )(CV
مبتني بر فيلتر اکثريت استفاده شده اسوت .انجوام تصوديق سوازگاري
هرچند که موجب اندکي افزايس محاسبات در اداموهي فرآينود ادغوام
ميشود ،ولي تاثير بهسزايي بر روي کيفيت تصوير خواهد داشوت .اگور
فرض کنيم در يک همسايگي بلوکي  N×Nاز بلوک مورد پردازش (کوه
 Nاندازهي فيلتر مورد استفاده است) در تصوير حاصول شوده از ادغوام،
اکثريت بلوکهاي همسايه از تصووير ورودي  Aانتخواب شوده باشوند،
بلوک مرکزي نيز بايد از تصوير  Aانتخاب شود.
در اين مقاله ،نتيجهي فيلتر اکثريت ،به ازاي  4مقيواس اول بانوک
فيلتر ،حاصل شده است .به بياني ديگر ،مبناي تصديق سازگاري بوراي
انتخاب بلوک مرکزي بر اساس راي الگووريتم در مقيواسهواي  1توا 4
بووراي بلوووکهوواي موجووود در همسووايگي  3×3اسووت .يعن وي در اي ون
همسووايگي پووس از  4بووار انجووام آزمووايس و يوافتن تعلووق بلوووکهوواي
همسايگي به هر يک از تصاوير ورودي ،بلوک مرکزي بر اسواس تعوداد
دفعات حمور بيشتر بلوکهاي همسايگي در مکان متناررش در تصوير
خروجي ،انتخاب ميشوود .بوراي فيلتور اکثريوت ،پنجورهي همسوايگي
3×3اعمال شده و نشان داده شده است که هر چه اندازه پنجره بزرگتر
شود ،کيفيت تصوير خروجوي بهتور شوده ،ولوي بوه قيموت پيچيودگي
محاسباتي بيشتر است.

1
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 -5افزايوس سورعوت الگوريتم به کمک خووشوهبووند
K-Means
در بخس پيشين توضيح داده شد که بهمنظور بوهدسوت آوردن تصووير
خروجي با کيفيت باال مبناي تصوديق سوازگاري بوراي انتخواب بلووک
مرکزي بر اساس راي الگوريتم در مقياسهاي  1تا  4است و پوس از 4
بار انجام آزمايس و اجراي تابع همدوسي فاز ،بلوک مناسوب در تصووير
خروجي انتخاب ميشود .اين عملِ  4بار فراخواني تابع همدوسي فاز ،تا
حدودي زمانبر است و باعث اندکي پيچيدگي محاسباتي ميشود .بنابر
اين در اينجا سعي برآن است تا با يکبار فراخواني تابع همدوسوي فواز
افزايس سرعت الگوريتم ارائه شده حاصل شود.
همانند بخس پيشين ،براي يوافتن نقواط مطلووب و ويژگويهواي
شاخص تصوير ،مدل همدوسي فاز پيادهسازي شد و تصاوير همدوسوي
فاز متنارر با تصاوير ورودي ،هموانگونوه کوه در شوکل  2نشوان داده
شوده ،به دست آمد .پس از استخراج اطالعات لبوه تصواوير ورودي بوه
بلوکهاي  10×10تقسيم ميشوند و با استفاده از مقودار حاصولضورب
ميانگين و واريانس متنارر با هر بلوک در تصاوير همدوسي فاز ،ميوزان
اطالعات لبهي آن سنجيده شده و سپس انتخاب بلوک خروجي انحوام
ميپذيرد که اين عمليات دو مرحلهاي است.
در مرحله اول ،پس از محاسبه ميزان اطالعوات لبوه ،اخوتالف ايون
مقادير براي بلوکهاي متنارر در تصاوير ورودي را به دست آورده و در
اين مرحله ميانگين اين اختالفهاي محاسبه شده و بهعنوان آسوتانهي
موردنظر ،معيار انتخاب بلوکهاي خروجي ميشود .بنوابر ايون مقوادير
اختالف محاسبهشدهي هر بلوک با مقدار آستانه مقايسه شوده و فقوط
بلوکهايي که داراي مقودار بوزر توري از آسوتانه هسوتند ،در مکوان
متناررشان در تصوير خروجي قرار ميگيرنود و سواير بلووکهوا بوراي
گزينس در مرحلهي بعد ،باقي ميمانند.
در مورحلهي دوم بهمنظور انتخاب بلوک مناسب از بين بلوکهواي
باقيمانده کوه در مرحلهي اول انتخاب نشدهاند ،از روش خوشوهبنودي
 K-Meansاستفاده ميشود .ايدهي بهکارگيري اين روش آن اسوت کوه
در خوشهبندي سعي ميشود تا دادهها به خوشههايي تقسيم شوند کوه
شباهت بين داده هاي درون هر خوشه بيشينه و شباهت بين دادههواي
درون خوشه هاي متفاوت کمينه شود ،و ما بوه دنبوال آن هسوتيم کوه
مجموعهي بلوکهاي باقيمانده را به دو دسته ،بلوکهايي که در تصوير
خروجي گنجانده ميشوند و بلوکهاي باقيمانده که بايد بوه مرحلوهي
بعد منتقل شوند ،تقسيم کنيم .بنوابر ايون در ايوون مورحووله بور روي
دادههايي که معادل با اطالعات متنارر هر بلووک ورودي اسوت ،يعنوي
همان مقدار اختالف حاصلضرب ميوانگين و واريوانس متنوارر بوا هور
بلوک در تصاوير همدوسي فواز ،طوي يوک فوورآيند تکوراري الگووريتم
 K-Meansاعمال ميشود و در هربار تکرار برخي از بلوکهاي مناسوب
باقيمانده در تصوير خروجي قرار ميگيرند توا سورانجام تصووير کامول
حاصل از ادغام به دست آيد .در نهايت بهمنظور بهبود کيفيوت تصووير
حاصل از ادغام و کواهس خطواي ايون روش و داشوتن يوک خروجوي
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همگن ،با استفاده از روش تصديق سازگاري مبتني بر فيلتر اکثريت که
در بخس قبل ارائه شد ،کيفيت تصوير خروجوي را افوزايس مويدهويم.
تصوير نتايج در پايان هر مرحله ،براي تصوير « »clockدر شکل  4نشان
داده شده است.

(ب)

(الف)

(ت)

(پ)

(ج)

(ث)

(ح)

(چ)
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دسته اول 0 ،تصوير نشان داده شده در شکل  0است کوه بوراي توليود
تصاوير چندفوکوسه ورودي ،با يک ديسک به شعا  4تار شدند.

شکل  :0تصاوير استفادهشده در شبيهسازي

براي ارزيابي نتايج بهدستآمده از ايون تصواوير ،از معيارهوايي کوه
براي ارزيابي عملکرد ادغام به تصوير مرجع نياز دارنود ماننود :شوباهت
سواختاري  ]13[ SSIMو بيشوينه نسوبت سويگنال بوه نووويز )(PSNR
استفاده شده است که در واقع تصاوير مرجع تصاوير شکل  0هستند.
دسته دوم تصاويري هستند که بهصورت واقعي و با تفاوت در
تمورکز دوربوين حواصول شودنود .ايون نوو تصواويور از پوايوگواه
داده  ]15[ Rockingerگرفته شدند .نتايج بهدستآمده از آنها با
استفاده ازمعيارهايي ،که بدون نياز به تصوير مرجع عمل ميکنند،
يعني معيار پتروويچ و زيدياس (  ]14[ ) QFA / Bو معيار اطالعات متقابل
ويژگيها  ]10[ 4FMIارزيابي شدند.
در الگوريتم پيشنهادي پارامترهايي از قبيل اندازهي بلوک ،اندازهي
فيلتر اکثريت و تعداد مقياسهاي بانوک فيلتور دخيول بودنود و نقوس
مهمي در پيچيدگي محاسباتي و همچنين بهبود کيفيت نتيجهي ادغام
داشتند .ازاينرو آزموايسهوايي بوراي تعيوين نقوس ايون پارامترهوا در
نتيجهي ادغام صورت گرفت که شکلهاي  1 ، 4و  4چگونگي انتخواب
اين پارامترها را نشان ميدهند.

 -1-4انتخاب تعداد مقياسهاي بانک فيلتر

(خ)
شکل  :4تصاوير خروجي در هر مرحله از الگوريتم پيشنهادي

 -4ارزيابي الگوريتم پيشنهادي
در اين بخس با استفاده از آزمايسهاي گونواگوني بوه مقايسوه کوارآيي
روشهاي پيشنهادي با برخي از روشهاي ديگور مويپوردازيم .تموامي
شبيهسازيهاي اين بخس با نرمافزار  MATLABنسخه  R2008aانجام
گرفته است .آزمايسها بر روي دو دسته تصووير صوورت گرفتوه اسوت،
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الگوريتم پيشنهادي با مقياسهاي گوناگون از  2تا  1و اندازهي بلوک 1
تا  10و فيلتر اکثريت با اندازههاي  4×4 ،3×3و  4×4اجرا شد و پس از
 52بار آزمايس ،نمودارهاي شکل  4و  1به دست آمود .ايون نموودارهوا
ميزان تغييرات مقادير  SSIMبه ازاي مقياسهاي مختلف بانک فيلتر با
درنظرگرفتن اندازهي فيلتر ،اکثريت مشوخص در يوک انودازهي بلووک
ثابت را نشان ميدهند .همانگونه که ديده ميشوود بوا فورض اجوراي
برنامه در يک اندازهي بلوک ثابت ،هرچه اندازهي فيلتر اکثريت بيشوتر
شود ،تغييرات مقدار  SSIMنسبت به مقياس کاهس يافتوه و الگووريتم
عملکردي مستقل از مقدار مقياس بانک فيلتر گابور خواهد داشوت کوه
در نمودارهوواي  4و  1ايون اسووتقالل و يکنووواختي تووا مقيواس  4قابوول
مشاهده است .بهمنظور کاهس زمان اجراي برنامه ،تعداد مقيواسهواي
دخيل در الگوريتم 4 ،مقياس اول برگزيده شد.
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 -2-4انتخاب اندازهي بلوک
مقايسهي نمودارهاي شکل  4و  1نشان ميدهد که در يک مقياس
ثابت از بانک فيلتر گابور و اندازهي مشخص فيلتر اکثريت ،هر چه اندازه
بلوکهاي انتخابي براي تقسيمبندي تصاوير ويژگي متنارر با منابع،
بيشتر شود ،مقدار  SSIMافزايس يافته و عملکرد الگوريتوم بهبوود
مييابد .بنابر اين تصاوير ويژگي بر اين اساس به بلوکهاي 10×10
تقسيم ميشوند.

شکل  :4نمودار تغييرات  SSIMنسبت به مقياس بانک فيلتر گابور با فرض
اندازهي بلوک 1

ادغام تصاوير چندفوکوسه با استفاده از همدوسي فاز ...

 3×3و اندازهي بلوک  10×10برگزيده شد .همانطور که توضيح داده
شد ،در اين شرايط در بازهي يک تا پنج عملکرد الگوريتم مستقل از
مقياس است.
نمودار شکلهاي  4و  1ارزيابي نتايج حاصل از يوک نوو تصووير را
نشان ميدهند و نمودار شکل  4بور اسواس ميوانگين  0 SSIMتصووير
طراحي شدهاند .ازآنجاييکه هر  3نمودار محدودهي مقادير  SSIMرا در
بازهي ] [6/4 -1اعالم ميکنند ،مويتووان نتيجوه گرفوت کوه عملکورد
الگوريتم مستقل از محتواي تصوير است .اين مطلب يوک ويژگوي برتور
روش ارائهشده را مطرح ميکند.

شکل  :4نمودار تغييرات ميانگين  SSIMبراي تصاوير شکل  5نسبت به اندازهي
بلوک

 -5-4مقايسه روش ارائهشده با برخي روشهاي موجود

شکل  :1نمودار تغييرات  SSIMنسبت به مقياس بانک فيلتر گابور با فرض
اندازهي بلوک10

 -3-4بررسي استقالل الگوريتم نسبت به محتواي تصواوير
ورودي و انتخاب اندازهي فيلتر اکثريت
با انجام آزمايس بر روي تصاوير شکل  0به ازاي اندازههاي گوناگونِ
بلوک  10 ،1و  32و فيلترهاي اکثريت به اندازههاي  4×4 ،3×3و ،4×4
محاسبهي ميانگين مقدار  SSIMبهدستآمده از همهي تصاوير ورودي،
نمودار شکل  4حاصل شد .اين نمودار تغييرات ميانگين  SSIMبه ازاي
اندازه بلوک مختلف با فرض مشخصبودن اندازهي فيلتر اکثريت را
نشان ميدهد .نتايج مشاهدهشده در اين نمودار ،تصديق ميکنند که
عملکرد الگوريتم با افزايس اندازهي بلوک و همچنين افزايس اندازهي
فيلتر اکثريت بهبود مييابد .اما ازآنجاييکه هرچه اندازهي فيلتر
اکثريت افزايس يابد ،پيچيدگي محاسباتي الگوريتم نيز بيشتر ميشود
و انتخاب اندازه بزر براي فيلتر ،مقرونبهصرفه نيست ،اندازه فيلتر
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براي ارزيابي عملکرد روشهواي پيشونهادشوده ،نتوايج حاصول از ايون
الگوريتم با نتايج بهدستآموده از روشهواي حووزه تبوديل موجوود در
مرجوووع [ ]4يعنو وي روشهووواي  DCT+Averageو ، DCT+Contrast
 ،]1[ DCT+varianceهمچنين روش استاندارد و پرطرفدار ]5[ DWT
و  ]14[ Bilateral Gradientو FBA_ATو  ]4[ ABS_ATکووه در
سالهاي اخير ارائه شدهاند ،مقايسه ميشود .روش ادغام  DWTبا پايوه
) DBSS(2,2است که براي شبيهسازي اين روش از جعبوه ابوزار ادغوام
تصاوير تهيهشده توسط  Rokingeاستفاده شده است [ .]15نتايج کمي
ارزيابي اعمال الگوريتمهاي فوق در جدولهاي  2و  3و مقايسه کيفوي
آن در شکلهاي  16و  11آمده است.
با دقت در تصاوير بهدستآمده از ادغام در روشهاي مختلف به
روشني ديده ميشود که روش  DCT+Averageدر عين سادگي داراي
کيفيت بسيار پاييني بوده و اثر محوشدگي شديدي در آن مشاهده
ميشود .در روش  DCT+Contrastاثر بلوکي شديدي وجود دارد ،که
علت آن دستکاري ضرايب  DCTدر انتخابهاي مختلف از تصاوير
ورودي است .روشهاي مبتني بر تبديل موجک  ،DWTداراي نوعي اثر
حلقويشدن است .اين اثر يک مشکل معمول در روشهاي مبتني بر
تبديل موجک است که به دليل توابع پايه و استفاده از فيلتر بواالگوذر
در شاخه مربوط به جزئيات ،به وجود ميآيد .مرحله زيرنمونهبرداري در
تجزيه تبديل موجک نيز دامنه اين اثر را افزايس ميدهد .روش مبتني
بر  Bilateral Gradientنيز بهخوبي نتوانسته است نقاط ويژگي مورد
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نياز براي عمليات ادغام را استخراج کند و در نواحي لبه ،نتيجه
خروجي تا حدودي نامطلوب است و تصوير خروجي کيفيت بااليي
ندارد .همچنين در روشهاي  FBS-ATو  ABS-ATواضح است که
برخي بلوکها بهدرستي انتخاب نشدهاند .مشاهده ميشود که نتايج
روش پيشنهادي پيشرفت قابلمالحظهاي نسبت به روشهاي قبلي
دارد .نتايج کمي حاصلشده با استفاده از معيارهاي ارزيابي معرفيشده
اين نتايج را تصديق ميکنند.

ادغام تصاوير چندفوکوسه با استفاده از همدوسي فاز ...

(ب)

(الف)

 -0نتيجهگيري
در اين مقاله ،روشي جديد براي ادغام تصاوير ارائه شده است .روش
پيشنهادي بر اين اساس بنا شده است که بهجاي آنکه براي استخراج و
جمعآوري اطالعات مهم و شاخص هر يک از منابع ورودي ،از
عملگرهاي تشخيص لبه مانند  Prewittو گراديان که به شدت لبه
حساس هستنند استفاده کنيم ،به استخراج ويژگيها با استفاده از
مؤلفهي فاز تصاوير بپردازيم .معيار همدوسي فاز ،که مستقل از شدت
نور و کنتراست است ،براي اين امر انتخاب شده است .بدين ترتيب اين
روش با استخراج قابلقبول و کافي نقاط ويژگي ،موجب ادغام بهتر و
کاملتر تصاوير ورودي خواهد شد .همانگونه که نتايج شبيهسازيها
نوشان داد ،ميتووان از اين الگوريتم براي توصيف دقيقتر صحنه که
بهوسيلهي تصاوير چندفوکوسه گرفته شدهاند ،استفاده کرد.

(ت)

(پ)

(ج)

(ث)

(ح)

(چ)

(خ)
شکل  :16تصاوير منبع حاصل از تصوير « »Cameramanو نتايج ادغام:
(الف) تصوير با فوکوس در سمت راست( ،ب) تصوير با فوکوس در سمت
چپ( ،پ) نتيجه روش ( ،]4[ DCT+Averageت) نتيجه روش
( ،]4[ DCT+Contrastث) نتيجه روش ( ،]5[ DWTج) نتيجه
روش ( ،]14[ Bilateral Gradientچ) نيجه روش DCT+Varianc
[( ،]1ح) نتيجه روش چند مقياسه پيشنهادي( ،خ) نتيجه بهبود روش
پيشنهادي با استفاده از .K-Means
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جدول  :2ارزيابي کمي الگوريتمهاي ادغام تصاوير براي تصاوير شکل 5
بهبود روش
پيشنهادي با

روش چندمقياسه
پيشنهادي

DCT+

Bilateral

]Variance [1

[Gradient ]14

1

1

6/441

6/424

6/401

166

166

14/124

31/444

42/64

K-Means

[DWT ]5

DCT+ Contrast

DCT+ Average

[]4

][4

6/450

6/426

SSIM

51/04

34/040

PSNR

روشها

جدول  : 3نتايج کمّي ارزيابي کيفيت روشهاي ادغام مربوط به شکل 4
بهبود روش
پيشنهادي با

روش
چندمقياسه
پيشنهادي

K-Means

DCT+
[ABS-AT ]4

[FBS-AT]4

]Variance [1

DCT+ Contrast
[DWT ]5

[[4

DCT+ Average

][4

روشها

6/4310

6/4321

6/464

6/04

6/415

6/001

6/442

6/414

Q FA / B

6/441

6/443

6/431

6/412

6/454

6/434

6/435

6/432

FMI

(ت)

(پ)

(ب)

(الف)

(ح)

(چ)

(ج)

(ث)

(د)

(خ)

شکل  :11تصاوير منبع پايگاه داده « »clockو نتايج ادغام( :الف) تصوير با کانون در سمت راست( ،ب) تصوير با کانون در سمت چپ( ،پ) نتيجه روش
( ،]4[ DCT+Averageت) نتيجه روش ( ،]4[ DCT+Contrastث) نتيجه روش ( ،]5[ DWTج) نتيجه روش ( ،]1[ DCT+Varianceچ) نتيجه روش
( ،]4[FBS-ATح) نتيجه روش( ،]4[ ABS-ATچ) ) نتيجه روش چندمقياسه پيشنهادي( ،د) نتيجه بهبود روش پيشنهادي با K-Means
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