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ناوبری هوشمندانه و خودکار پهپاد براساس انطباق تصاوير دريافتي از پهپاد با تصاوير ماهوارهای يکي از جديدترين گونههای ناوبری است که
بسیار مورد توجه محققان و صنعتگران اين حوزه قرار گرفتهاست .اين روش هم از نظر جنگ الکترونیک و هم از نظر کارآيي ،زماني موثر
است که تصاويری با کیفیت باال موجود باشد تا ويژگيهای تصاوير را بتوان استخراج نمود .اما يکي از عواملي که سبب کاهش بهره استخراج
ويژگيهای تصاوير و انطباق آن با تصاوير ماهوارهای ميشود ،ماتي است .ماتزدايي از تصاوير تبديل به يک موضوع بهروز و چالش برانگیز
برای محققان شده است .در اين مقاله روشي نوين برای بهسازی کیفیت تصاوير با استفاده از روش فراتفکیکپذيری مبتني بر شبکه عصبي
کانولوشني  CNNبا چند اليه نگاشت غیرخطي ارائه گرديد که نقش بسزايي در ماتزدايي و نويززدايي از تصاوير پهپاد دارد .نتايج نشان
ميدهد که اين روش نسبت به روشهای مطرح امروزی ،کارآيي بهتری دارد .بهطوریکه روش پیشنهادی میزان کیفیت تصوير را نسبت به
روشهای مطرح ،براساس معیار نسبت پیک سیگنال به نويز ( )PSNRتقريباً به اندازه  %5افزايش ميدهد.
واژگان کلیدی  :ناوبری ،سیستم موقعیتیاب جهانی ،فراتفکیکپذیری ،پراکندگی ،شبکه عصبی کانولوشنی.
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ناوبری علمي است که با آن ميتوان وسیله مورد نظر را از
محلي به نام مبدا به محلي ديگر به نام مقصد هدايت نمود،
به نحوی که ناوبر در هر زمان که نیاز باشد موقعیت خود را
مشخص و در صورت نیاز گزارش نمايد.
امروزه برای ناوبری کلیه تجهیزات نظامي مانند پهپادها،
موشکها و غیره از سیستم موقعیتياب جهاني)GPS( 6
استفاده ميشود و با کمک خلبان خودکار آنها را هدايت
ميکنند .عالوه بر اين ،روشهای ديگری نیز وجود دارند که
از سیگنالهای  GPSبينیاز هستند ،چرا که اين سیگنالها
همیشه در دسترس نميباشند و به همین دلیل ،هنوز سازمان
بینالمللي هواپیمايي کشوری 2آن را بهعنوان يک وسیله
استاندارد و مطمئن برای مکانيابي وسايل پرنده نميشناسد
[ .]6يکي از بهترين روشهای مستقل از سیگنالهای ،GPS
برای هدايت خودکار وسايل پرنده ازجمله پهپادها ،انطباق
تصاوير گرفتهشده توسط دوربین پهپاد با تصاوير ماهوارهای
است [2و .]9از آنجايي که تصاوير ماهوارهای از ارتفاع بسیار
زياد گرفته شدهاند و مقیاس آنها با تصاوير دريافتي از
دوربین يک پهپاد که در نزديکي زمین پرواز ميکند تفاوت
بسیاری دارد [ ،]4لذا برای استخراج ويژگيهای تصاوير و
نگاشت يک به يک بین آنها ،نیاز به تصاويری عاری از هر
گونه نويز و ماتي است .بنابراين برای تحقق اين موضوع از
روشهای مطرح بهسازی استفاده ميشود [.]5
در دو دهه گذشته ،روشهای مختلفي از قبیل روشهای
مبتني بر فراتفکیکپذير ی )SR( 9و همچنین روشهای
مبتني بر کرنل در زمینه بهسازی تصاوير دريافتي از پهپادها
استفاده گرديدند که در ادامه به معرفي روشهای مطرح و
مشکالت آنها پرداخته ميشود.
يکي از روشهای مطرح شده در بعد نرمافزاری ،جهت افزايش
کیفیت تصوير چه از لحاظ تعداد پیکسلها و چه از لحاظ
کاهش مقدار نويز ،روش فراتفکیکپذيری است .اين روش از
لحاظ نام گذاری ،به دلیل آنکه قادر خواهد بود از محدوده
توانايي سامانه تصويربرداری فراتر رود ،فراتفکیکپذيری
نامیده ميشود.

هدف اين روشها ،تخمین تصوير  HRبا استفاده از يک يا
چندتصوير رزولوشن پايین )LR(4است .بهطور کلي ميتوان
آنها را به دو گروه تقسیم کرد.
 مبتنيبر تکتصوير [.]5 مبتنيبر چندتصوير [.]1روشهای فراتفکیکپذيری مبتنيبر تکتصوير در زمینه
بهسازی تصاوير پهپاد کاربرد بیشتری دارند که از جمله آنها
ميتوان به روشهايي مانند روش فراتفکیکپذيری مبتنيبر
درونيابي ،روش فراتفکیکپذيری مبتنيبر بخشبندی و
ديگر روشها اشاره کرد .هريک از اين روشها نیز دارای
مشکالتي ميباشند که در ادامه به آنها پرداخته ميشود.
به منظور حل مشکل روشهای مبتنيبر درونيابي ساده ،از
قبیل درونيابي 5خطي و مکعبي ،تعدادی اصالحات در آنها
ايجاد شده است .لي 1و همکارانش از يکساني هندسي بین
تصاوير  LRو  HRمبتنيبر واريانس محلي تصوير LR
استفاده کردند .ژان 0و همکارانش يک الگوريتم درونيابي
غیرخطي لبه با استفاده از فیلترهای تطبیقي و ترکیب دادهها
را معرفي کردند .همچنین پژوهشگران يک روش مبتني بر
تکرار درونيابي با استفاده از دو مرحله ادراک و تصحیح
پیکسلهای تخمین را پیشنهاد کردند ،اگر چه اصالح شدن
معايب روش درونيابي ميتواند کیفیت تصوير را در حسگر
(بهبود تیزسازی لبه و بینايي در يک درجه معین) بهبود
ببخشد اما مصنوعات اساسي درونيابي مانند ماتي و نويز را
نميتواند کامالً برطرف کند.
برای حل مشکالت مربوط به روش فراتفکیکپذيری مبتنيبر
بخشبندی تصوير ،فريمن 2و همکارانش نوعي از الگوريتم
فراتفکیکپذيری مبتنيبر يادگیری را پیشنهاد کردند که با
استفاده از مدل مارکوف ،متناظر با بخشهايي تصوير LR
ورودی از پايگاه داده خارجي ،بخشهای بهینه  HRرا تخمین
ميزند .يانگ 3و همکارانش نیز اين روش را با استفاده از
کدينگ پراکندگي 64توسعه دادند [.]0
روشهای مبتنيبر بخشبندی تصوير در ماتزدايي و
نويززدايي نسبت به روشها فراتفکیکپذيری مبتنيبر
درونيابي بهتر عمل ميکنند ،اگر چه بخشهايي از تصوير به
دلیل تخمین نادرست از مولفههای فرکانس باال ممکن است
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 ساختاری ساده و دقت خوبي نسبت به روشهای فراتفکیکپذيری مبتني بر يادگیری دارد.
 اين روش دارای سرعت زياد و کیفیت بسیار باالی بهسازیتصاوير است.
سازماندهي مقاله بدين صورت است که در بخش دوم به
تشريح روش فراتفکیکپذيری مبتني بر بخشبندی پرداخته
شده است .در بخش سوم روش فراتفکیکپذيری مبتني
برشبکه  CNNبا نگاشت چنداليه تشريح ميگردد .در بخش
چهارم آموزش شبکه  CNNتوصیف ميگردد .در بخش پنجم
توضیح مختصری در مورد کرنل داده شده است .در بخش
ششم نتايج شبیهسازی تشريح گرديده و در نهايت در بخش
هفتم نتیجهگیری ارائه ميگردد.

غیربهینه باقي بماند [ .]2در حالت کلي ،روشهای
فراتفکیکپذيری مبتني بر تکتصوير از هموارسازی لبهها
(استخراج ويژگيهای لبه تصوير) و ماتي رنج ميبرند.
همچنین از روشهای مورد استفاده در بهسازی پهپاد
ميتوان به روشهای مبتني بر کرنل مانند رگرسیون کرنل
و کرنل وفقي نام برد [ ]66-3که مشکل همه آنها در نگاشت
و ثبت ويژگيها تصاوير است .اين روشها بیشتر در زمینه
حذف نويزهای قوی و ماتي کم استفاده ميگردند.
هدف اين مقاله بهبود عملکرد روش فراتفکیکپذيری مبتني
بر بخشبندی است که با استفاده از شبکه عصبي کانولوشني6
) )CNNمتشکل از چندين اليه نگاشت غیر خطي ،اثرات
(ماتي) نامطلوب بخشهای مجاور بخش مورد نظر از تصوير
مات شده ،کاهش مييابد.
شبکههای عصبي  CNNتا حد بسیار زيادی شبیه شبکههای
عصبي مصنوعي ميباشند .اين نوع از شبکهها متشکل از
نرونهايي با وزنها و باياسهای قابل يادگیری هستند .هر
نرون تعدادی ورودی دريافت کرده و سپس حاصل ضرب
وزنها در ورودی را محاسبه ميکند و در انتها با استفاده از
يک تابع تبديل (فعالسازی) غیرخطي نتیجهای را ارائه
ميدهد [.]62
از تفاوتهای شبکه عصبي  CNNبا شبکههای عصبي
معمولي ميتوان به اين نکته اشاره کرد که شبکههای عصبي
معمولي يک ورودی در قالب بردار دريافت ميکنند و سپس
آن را از تعدادی اليه مخفي عبور ميدهند و نهايت ًا يک
خروجي که نتیجه پردازش اليههای مخفي است در اليه
خروجي شبکه ظاهر ميشود .هر اليه مخفي از تعدادی نرون
تشکیل شده که اين نرونها به تمام نرونهای اليه قبل از
خود متصل ميشوند .نرونهای هر اليه به صورت مستقل
عمل کرده و هیچ ارتباطي با يکديگر ندارند و آخرين اليه
ال متصل به اليه خروجي است .اگر از اين ساختار برای
کام ً
تصاوير با پیکسلهای زياد استفاده شود ،به تعداد بسیار
زيادی نرون نیاز است ،پس تعداد پارامترها به سرعت افزايش
پیدا کرده و مشخص است اتصال کامل باعث اتالف ميشود.
اما شبکه عصبي  CNNاز اليههای مجزا در امتداد عمق
تصوير تشکیل شده است [.]69
اين روش چندين ويژگي مهم دارد:

 -2روش فراتفکیکپذیری مبتنی بر بخشبندی
الگوريتم فراتفکیکپذيری روشي برای بازيابي جزئیات
فرکانس باال و حذف عوامل تخريب تصوير است .رابطه بین
تصوير  LRو HRدر روش فراتفکیکپذيری مبتني بر
بخشبندی به صورت رابطه ( )6است.
Y = SHX + w
() 6
که در آن Y ،مبین تصوير  H ،LRبیانگر عملگر ماتيS ،
مبین نمونهبرداری کاهشي و  Xنشاندهنده تصوير  HRاست.
پارامتر  wمبین ماتي حاصل از بخشهای مجاور بخش مورد
نظر است که بیشترين تاثیر را در عملکرد ماتزدايي روش
فراتفکیکپذيری مبتني بر بخشبندی دارد اما در بسیاری از
الگوريتمها ناديده گرفته ميشود و به همین دلیل
تخمینهای نادرستي از بخشهای تصوير  LRورودی بدست
ميآيد ،در نتیجه جزئیات فرکانس باالی تصوير به درستي
بازيابي و بهینه نميگیرد .ساختار روش فراتفکیکپذيری
مبتني بر بخشبندی در شکل ( )6ارائه گرديد.

شکل ( )1بلوک دیاگرام روش فراتفکیکپذیری مبتنی بر
بخشبندی.

)Convolutional Neural Network (CNN
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يکي از روشهای مهم در زمینه بهبود روش فراتفکیکپذيری
مبتني بر بخشبندی ،استفاده از کدينگ پراکندگي است
[ .]64در روش مذکور برای تخمین نگاشت بین بخشهای
تصوير  LRو  HRاز دو مجموعه دادگان استفاده ميشود .در
نهايت نیز بخشهای استخراج شده  LRرا از فیلتر باالگذر
عبور مي دهد تا جزئیات تصوير را استخراج نمايد و از آنها
در زمینه بهسازی تصوير ورودی استفاده نمايد .اما گاهي به
دلیل تخمین نادرست بخشهای تصوير ورودی ،بعضي از
جزئیات فرکانس باال استخراج نميگردد و سبب
محدوديتهايي در آشکارسازی لبههای (عملکرد تیزسازی
لبه) تصوير ميشود در نتیجه تصوير حاصله دارای ماتي
ميگردد [.]2
در اين مقاله ،برای بهبود عملکرد روش فراتفکیکپذيری
مبتني بر بخشبندی در زمینه تخمین ماتي از بخشهای
مجاور ،از شبکه عصبي  CNNبا نگاشت چنداليه استفاده
گرديده است .زيرا روش پیشنهادی از يک مجموعه دادگان
استفاده ميکند ،در نتیجه نسبت به روش کدينگ پراکندگي،
اطالعات کمتری از تصوير ورودی را از دست ميدهد.

ميشود .میزان وسعت اين ناحیه کوچک که به آن ناحیه
ادراکي گفته ميشود ،در امتداد محور عمق همیشه مساوی
با تمام عمق ورودی است .شکل ( )9بیانگر اين مسئله است.
در اين مقاله از تصوير  2بیتي خاکستری برای روش
پیشنهادی استفاده گرديده است .تصوير  LRدريافتي از
پهپاد Y ،نامیده ميشود .همانگونه که در شکل ( )4نشان
داده شده است .روش پیشنهادی برای اينکه اثر محدوديت
بخشهای مجاور در بخش مورد نظر از تصوير ورودی را حذف
نمايد (حذف مقدار  wدر روش فراتفکیکپذيری مبتني بر
بخشبندی) ،شامل سه مرحله است .مرحله اول در اين روش،
استخراج ويژگيهای تصاوير و ارائه دادن آنها است.

 -3روش فراتفکیکپذیری مبتنی بر شبکه عصبی

شکل ( )2الیههای شبکه عصبی .CNN

کانولوشنی با نگاشت چندالیه
شبکههای  CNNدر دهههای قبل و اخیراً در طبقهبندی
تصاوير به موفقیت بسیار بزرگي دست يافتهاند [ .]69آنها
همچنین در زمینههای ديگر ماشینبینايي از قبیل
آشکارسازی اشیاء و تشخیص چهره به کار برده شدهاند.
شبکههای عصبي  CNNاز اين واقعیت که ورودی شامل
تصاوير است ،استفاده کرده و معماری شبکه را به روش
معقولي محدود ميکنند [ .]62در معماری شبکه CNN
معموالً از سه نوع اليه استفاده ميشود که اين اليهها
ال
عبارتاند از :اليه کانولوشن ،اليه اشتراک 6وزنها و اليه کام ً
متصل که دقیقاً همانند اليههای موجود در شبکههای عصبي
معمولي است .شکل ( )2ساختار يک شبکه عصبي  CNNرا
نشان ميدهد.
در شبکه عصبي  CNNزماني که ورودی دارای ابعاد باال
(مانند تصاوير) باشد ،اتصال نرونها به تمام نرونهای قبل از
خود (در توده قبلي) غیرعملي است .بنابراين به جای اتصال
کامل ،هر نرون تنها به ناحیه کوچکي از توده ورودی متصل
Pooling Layer

شکل ( )3ارتباط ناحیه ادراکی در راستای عمق یک توده.

شکل ( )4ساختار روش فراتفکیکپذیری مبتنی بر شبکه .CNN

1

4
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اين عملکرد ويژگيهای تصوير رزولوشن پايین  Yرا استخراج
ميکند و هر ويژگي را همانند يک بردار اندازه ارائه ميدهد
و اين بردار يک دستگاه نگاشت را شامل ميشود .يکي از
معروفترين روشها برای بازسازی تصاوير ،استخراج ويژگيها
و ارائه آنها با يک دستگاه پیش آموزش مبتنيبر ،PCA
 Haar ،DCTو غیره است که اين معادل با کانولوشن يک
تصوير با دستگاه فیلترهاست که نقش مهمي در شبکه CNN
دارد و توسط شبکه عصبي بهینهسازی ميشود .عملکرد اليه
اول در شبکه عصبي  CNNبه صورت رابطه ( )2بیان ميشود:
)F1(Y)=max(0,W1*Y+B1
() 2
که در آن W1 ،و  B1فیلترها و باياسها را ارائه ميدهند و W1
بهاندازه  3×3×14است W1 .از  14کانولوشن در تصوير
استفاده ميکند و هر کانولوشن به اندازه کرنل  3×3است.
خروجي از  14خصوصیت نگاشت 6ترکیب ميشود و  B1يک
بردار  14بعدی است که هر المان به فیلتر وابسته است و از
واحد جبرانساز خطي )ReLU( 2در پاسخ فیلترها که در واقع
رابطي بین قسمت نگاشت غیرخطي و قسمت استخراج
ويژگيها است ،استفاده ميشود .در واقع اليه  ReLUبر روی
تک تک نرونهای يک تابع فعالسازی مثل )max(0,x
آستانهگذاری را بر روی صفر انجام ميدهد (يعني مقادير
منفي را صفر در نظر ميگیرد) .اين کار تغییری در اندازه توده
از مرحله قبل ايجاد نميکند.
مرحله دوم ،نگاشت غیرخطي ويژگيهای به دست آمده از
تصوير است .در اين مرحله اولین اليه يک ويژگي 14بعدی
برای هر قسمت استخراج ميکند .در دومین عملگر هر يک
از بردارهای  14بعدی به يک بردار  92بعدی نگاشت داده
شده است .اين معادل با به کار بردن  92فیلتری است که
دارای پشتیباني فضايي  6×6است و اين عملکرد در اليه دوم
بهصورت رابطه ( )9تعريف ميگردد:
)F2(Y)=max(0,W2*F1(Y)+B2
()9
که در آن w2 ،مبین اندازهای برابر  6×6×14دارد و 92 ،B2
بعدی است .هر خروجي بردار  92بعدی يک قسمت تصوير
رزولوشن باال است که برای بازسازی استفاده خواهد شد .اين
امکان وجود دارد تا اليههای کانولوشني بیشتری (با فضای
پشتیباني  )6×6برای افزايش غیرخطي استفاده شوند .اما اين
ميتواند افزايش قابل توجهي در پیچیدگي مدل داشته باشد.

در اين مقاله به بررسي مرحله نگاشت غیرخطي شبکه عصبي
 CNNپرداخته شد .زيرا اين قسمت نقش بسزايي در عملکرد
روش فراتفکیکپذيری دارد .بنابراين مهمترين عوامل
تاثیرگذار در مرحله نگاشت غیرخطي که همان تعداد فیلترها
و تعداد اليهها است ،مورد بررسي قرار گرفت.
فیلترهای مختلفي در اين اليه با اندازه 6×6يا  9×9و يا 5×5
آزمايش گرديد .فیلتر با اندازه  5×5و  9×9نتايج بهتری
نسبت به فیلتر  6×6دارند .بعد از انتخاب فیلترهای مناسب
برای مرحله نگاشت در شبکه عصبي  ،CNNمیزان
تاثیرپذيری تعداد اليههای اين بخش از شبکه مورد بررسي
قرار گرفت .در اين بررسي تعداد اليههای قسمت نگاشت ()n
را برابر  2يا  9و يا  4انتخاب شده است ،پس از بررسي فیلتر
 5×5با اين تعداد اليهها در قسمت نگاشت شبکه ،نتايج خوبي
در بهبودی تصوير خروجي نسبت به استفاده از فیلتر 9×9
حاصل نگرديد .در نهايت فیلتر کانولوشني با اندازه  9×9برای
مرحله نگاشت روش پیشنهادی انتخاب گرديد.
تعداد و اندازه فیلترها در اليههای نگاشت برابر است .بهترين
مقادير بهبودی تصوير هنگامي بهدست ميآيد که  9اليه در
قسمت نگاشت وجود داشته باشد .در اولین اليه کانولوشني
موجود در قسمت نگاشت غیرخطي ،فیلتر کانولوشني با گام
 4اعمال ميگردد تا همان نقش نمونهبرداری کاهشي (اليه
اشتراک وزنها) را انجام دهد و اندازه ويژگيهای نگاشت شده
به اليه کانولوشني بعدی را کاهش دهد .در دومین اليه
کانولوشني بخش نگاشت ،فیلتر کانولوشني با گام  6اعمال
ميشود .در اليه کانولوشني سوم نیز از فیلتر (کرنل)
درونيابي دو خطي استفاده ميگردد که وظیفه نمونهبرداری
افزايشي از ويژگيهای نگاشت شده را دارد .با استفاده از کرنل
دوخطي مي توان اندازه تصوير را افزايش و در نتیجه
ويژگيهای لبههای تصوير را بهتر بدست آورد.
در مرحله سوم نیز بازسازی تصوير انجام ميشود .در اين
مرحله پیشبیني رويهم افتادگي قسمتهای رزولوشن باال
برای تولید يک تصوير با کیفیت انجام ميشود .در واقع در
اين مرحله میانگین همانند فیلتر از پیش تعريف شده در يک
دستگاه نگاشت ويژگيها در نظر گرفته ميشود و موقعیت
هرکدام برابر يک بردار مسطح ،از يک قسمت رزولوشن باال
است [ .]65عملکرد اليه سوم شبکه عصبي  CNNبه صورت
رابطه ( )4نشان داده ميشود:

1

2

Feature Map

)Rectified Linear Unit (ReLU

5
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()4
که در آن W3 ،برابر با ابعاد  5 ×5و  B3بردار  6بعدی است.

F(Y)=W3*F2(Y)+B3

 -4آموزش شبکه عصبی CNN

در اين مقاله از الگوريتم پس انتشار ( )BPبه منظور يادگیری
نگاشت نقطه به نقطه تابع  ،Fنیازمند تخمین
پارامترهای } Θ={W1,W2,W3, B1, B2, B3است .اين اقدام
از طريق حداقلکردن تلفات يعني بازسازی تصاوير) F(Y;Θو
همگرايي تصاوير رزولوشن باالی  Xدستيافتي است .يک
دستگاه تصاوير رزولوشن باال } {Xiو متناظر آنها تصاوير
رزولوشن پايین } {Yiاست .از متوسط مربع خطای)MSE( 6
همانند تابع هزينه بهصورت رابطه ( )5استفاده ميشود:
L(Θ)=1/n∑𝑛𝑖=1 ||𝐹(𝑌; 𝛩) − 𝑋𝑖|| 2
()5
که در آن n ،بیانگر تعداد نمونههای تعلیم است .در اين مقاله
از  644تصوير  LRدريافتي از پهپاد استفاده گرديده است که
اندازه هر تصوير  244×144است .هر تصوير به  24بخش
تقسیم ميگردد .برای بهینهسازی وزنها و باياسهای شبکه
استفاده از  MSEبهعنوان تابع هزينه ،برای دستيابي به
باالترين میزان نسبت پیک سیگنال به نويز )PSNR( 2است.
 PSNRيک معیار متريک برای ارزيابي کیفیت بازسازی
تصاوير است و مرتبط به کیفیت ادراکي است .مقدار PSNR
از رابطه ( )1بدست ميآيد:
]PSNR = 10log10(blurred signal /MSE)[dB
()1
وزنهای جديد شبکه  CNNتوسط الگوريتم پسانتشار از
روابط ( )0و ( )2به دست ميآيد.
() 0

𝐿𝜕
𝑖𝑙∆

شکل ( )5بلوک دیاگرام شبکه عصبی .CNN

 -5کرنل
روش فیلترکردن با کرنل استرينگ (SK) 9روشي مقاوم در
برابر نويز است که به وسیله تخمین گراديان ،ساختار محلي
تصاوير را تعیین ميکند و از اين اطالعات ساختاری برای
تعیین اندازه کرنل استاندارد استفاده مينمايد [ .]3شکل ()1
ساختار کرنل در امتداد لبه تصوير را نشان ميدهد .يک تابع
گراديان محلي تخمیني از بین پیکسلهای همسايه را اندازه
ميگیرد و از اين تخمین برای وزندهي اندازهگیریهای
مربوطه استفاده ميشود .برای مثال ،اگر يک پیکسل نزديک
لبه قرار گرفته باشد ،پیکسلها در همان سمت لبه اثر
بیشتری دارند تا عمل فیلتر را انجام دهند .اگر شدت
پیکسلها براساس موقعیت مکاني آنها بصورت = Xi
]  [xi , yiدر نظر گرفته شود ،کرنل از رابطه ( )3محاسبه
ميگردد [:]0

𝜂 ∆𝑖+1 = 0.9. ∆𝑖 +

𝑙
𝑊𝑖+1
= 𝑊𝑖𝑙 + ∆𝑖+1

() 2
که در آن} i ،l∈ {1,2,3تعداد اليهها و تکرار آنها را نشان
ميدهد و 𝜂 نیز بیانگر نرخ يادگیری است .وزن فیلترها در هر
اليه ،به صورت تصادفي مقداردهي اولیه ميشوند و از توزيع
گوسي با میانگین صفر و انحراف استاندارد ( 4/446صفر برای
باياس ها) استفاده شده است .نرخ يادگیری برای همه اليهها
مقدار  64-4انتخاب گرديد .تابع هزينه  MSEنیز فقط از
اختالف بین پیکسلهای مرکزی تصوير  Xiو تصوير ورودی
شبکه محاسبه ميشود .نحوه محاسبه تلفات توسط شبکه
پیشنهادی در شکل ( )5ارائه گرديده است.
)Mean Squared Error (MSE
)Peak Signal to Noise Ratio (PSNR

()2

1

K(Xl − Xi ) = √det(cl ) exp{−(Xl −
}) Xi )T Cl (Xl − Xi

)Steering Kernel (SK

2

1

3
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(الف)

شکل ( )7مثالی از تیزسازی وفقی هندسی محلی( :الف) لبه
دارای نویز و ماتی( ،ب) لبه فیلتر شده و (ج) و (د) نویززدایی
محلی وفقی /فیلتر تیزسازی [.]9
(ب)

 -6بحث و شبیه سازی

شکل (( )6الف) کرنلهای استاندارد و (ب) کرنلهای استرینگ

در اين مقاله ،شبیهسازی شبکه عصبي  CNNدر نرمافزار
 Matlab 2015و مدل  Caffeبر روی سیستم با مشخصات
 Intel i7 CPU 4.0 GHZانجام گرديد .به منظور آزمايش
کارآيي شبکه عصبي  CNNدر روش فراتفکیکپذيری مبتني
بر بخشبندی ،اين روش را بر روی  644تصوير دريافتي از
پهپاد آزمايش کرديم .معیارهای  ،PSNRمیزان تشابه تصوير
پردازش شده و تصوير اصلي )SSIM( 2را در تصاوير دريافتي
از پهپاد محاسبه نموده و نتايج طبق جدول ( )6ارائه گرديد.
همانطور که در شکل ( )64مالحظه ميشود ،در شبکه
عصبي  CNNبا افزايش اندازه فیلترها در اليههای کانولوشني،
اين نتايج حاصل شده است که هر چه اندازه فیلتر در اليه
دوم (با شرط اينکه اندازه فیلتر اليه اول بیشتر از اندازه اليه
سوم باشد) ،بیشتر شود ،تاثیر بهتر و کارآتری بر روی PSNR
تصوير دارد.
همانطور که از شکل ( )66مالحظه ميشود ،افزايش تعداد
اليهها در شبکه عصبي ( CNNمنظور از افزايش تعداد اليهها
در واقع اضافه کردن اليههای نگاشت غیرخطي است)،
مناسب نميباشد .اگر زماني که شبکه دارای اليههای
ال متصل به هم نباشد ،بلکه شبکه عصبي
اشتراکي و کام ً
CNNبسیار حساس به پارامترهای اولیه و نرخ يادگیری
است .همانطور که در شکل ( )62مالحظه ميشود ،از
آنجايي که در ساختار پیشنهادی برای شبکه عصبي ،CNN
اليههايي با نمونهبرداری کاهشي و افزايشي وجود دارد ،میزان
 PSNRافزايش مييابد.

در امتداد لبه [.]9

که در آن Xl ،نشان دهنده يک مکان مشخص در پنجره کرنل
فرمان به مرکزيت  Xiاست و  clمبین يک ماتريس کوواريانس
برآورد شده از مجموعهای از شیب در يک پنجره تجزيه و
تحلیل در اطراف  Xlاست.
يکي از روشهای مطرح مبتني بر کرنل برای ماتزدايي
تصاوير پهپاد ،روش تیزسازی وفقي هندسي محل ي6
) (GLASاست که در شکل ( )0مراحل آن نشان داده شده
است .اين روش در مرحله اول مبتني بر کرنل استرينگ برای
مقاومسازی در مقابل مصنوعات (ماتي و نیز) است و اين هدف
از ساختار محلي تصاوير ديجیتالي با تحلیل گراديان آن
تصاوير تعیین ميشود .بنابراين روش کرنل  GLASاز رابطه
( )64به دست ميآيد:
S = K + qL K
()64
که در آن  ،نشان دهنده عملگر کانولوشن L ،بیانگر فیلتر
الپالسین و  qعددی مثبت که نشان دهنده میزان تیزسازی
است و از بهسازی تصوير بعد از تخمین رگرسیون محلي
(میانگین وزنها) با کرنل  Sبه دست ميآيد .اين روش فقط
برای بهبود تصاوير با نويزهای قوی و ماتي کم به کار ميرود
و معیارهای اندازهگیری کیفیت در اين روش بسیار کم
هستند (برای توضیحات بیشتر در اين زمینه به مرجع []3
مراجعه شود).
)Geometric Locally Adaptive Sharpening (GLAS

1

)Structrual Similarity Index Measure (SSIM

0

2
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جدول ( )1نتایج دو معیار  PSNRو  SSIMدر روش پیشنهادی.
تصاوير

SSIM

]PSNR [dB

تصوير شکل (-2ب)

4/03

25/40

تصوير شکل (-2ج)

4/20

21/13

تصوير شکل (-3ب)

4/15

94/2213

تصوير شکل (-3ج)

4/01

91/430
(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

(ج)
شکل (( )9الف) تصویر هوایی اصلی از منطقه شهری( ،ب)
(ج)

تصویر مات شده منطقه شهری و (ج) تصویر حاصل از روش

شکل (( )8الف) تصویر هوایی اصلی از ناو جنگی( ،ب) تصویر

فراتفکیکپذیری مبتنی بر شبکه .CNN

مات شده ناو جنگی و (ج) تصویر حاصل از روش
فراتفکیکپذیری مبتنی بر شبکه .CNN

با توجه به جدول ( )6و مقادير  PSNRو  SSIMميتوان
نتیجهگیری کرد که روش فراتفکیکپذيری مبتني بر شبکه
عصبي  CNNکیفیت تصاوير دريافتي از پهپاد را تقريب ًا به
اندازه  %5افزايش ميدهد که نشاندهنده افزايش کیفیت
تصوير يا کاهش ماتي در تصوير با کیفیت پايین است .به
عالوه ،اين روش تشابه ساختاری تصوير خروجي به تصوير
اصلي را افزايش ميدهد .همچنین نتايج مقايسه روش
پیشنهادی فرا تفکیکپذيری مبتني بر شبکه  CNNبا
روشهای فراتفکیکپذيری مبتني بر درونيابي ،يادگیری،
بخشبندی و رگرسیون کرنل و نیز روش کرنل وفقي هندسي
( )GLASمطابق جدول ( )2ارائه گرديد.

شکل ( )11نتایج  PSNRحاصل از افزایش اندازه فیلتر در الیه
میانی شبکه .CNN

همانطور که از جدول ( )2معلوم ميگردد ،روش پیشنهادی
دارای  PSNRو  SSIMباالتری نسببببت به روشهای مطرح
فراتفکیکپذيری است.
2
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(ب)

(الف)
(الف)

(د)

(ج)

(ب)

(و)

(ه)

(ج)
شکل ( )11نمودار مقایسه همگرایی شبکههای سه و چهار الیه

(ط)

 CNNبرای مدلهای مختلف فیلتری (الف) مدل فیلتری ،9-1-5

شکل (( )13الف) تصاویر مات شده ،تصاویر حاصل از روش

(ب) مدل فیلتری  9-3-5و (ج) مدل فیلتری .9-5-5

فراتفکیکپذیری مبتنیبر (ب) درونیابی( ،ج) یادگیری( ،د)
بخشبندی( ،ه) و رگرسیون کرنل( ،و) تصویر حاصل از روش
کرنل وفقی هندسی محلی و (ط) تصویر حاصل از روش
فراتفکیکپذیری مبتنیبرشبکه .CNN

اين نتايج نشبان ميدهد که روش پیشبنهادی توانسته است
مشبببکببل اکثر روشهببای فراتفکیببکپببذيری کببه همببان
هموارسازی لبه (که مهمترين نقش را در ماتي تصوير دارد)
را بر طرف نمايد و ساختار تصوير را حفظ نمايد.
از مقايسه روش پیشنهادی با روش مطرح کرنل  GLASاين
نتیجه حاصل ميگردد که روش کرنل  GLASبه دلیل اينکه
مبتني بر کرنل اسببترينگ و کرنل گوسببي اسببت و اين دو

شکل ( )12نتایج  PSNRحاصل از ساختار پیشنهادی شبکه
.CNN
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 اما.کرنل نقشبي مهمي در آشکارسازی لبههای تصوير دارند
 در حالي که در.در زمینه وضبوح تصبوير دچار ضبعف است
روش پیشنهادی از کرنلهای گوسي برای استخراج ويژگيها
از تصبوير ورودی و آشبکارسبازی لبه اسببتفاده شده است و
 گرديد و توانستهCNN سببب بهبود عملکرد شببکه عصبي
وضببوح تصببوير خروجي را باال برده و ماتي را به مقدار قابل
.قبولي حذف نمايد
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 نتیجهگیری-7
در اين مقاله روش فراتفکیکپذيری مبتني بر شببکه عصبي
 روش پیشببنهادی. با نگاشببت چنداليه معرفي گرديدCNN
ميتوانبد نگاشبببتي دقیق و بهینه بین ويژگيهای تصبببوير
رزولوشببن پايین ورودی و تصببوير رزولوشببن باالی خروجي
ايجبباد کنببد کببه اين عمببل در فرآينببدهببای پیش و پس از
.پردازش تصوير ورودی انجام ميشود
به منظور بررسببي کارآيي روش پیشببنهادی در مقايسببه با
 نتايج آماری اين روش با روشهای،روشهای قبلي ارائه شده
 روشهببای مختلف،مبطرح مبباتزدايي تصبببباوير پهپبباد
 نتايج. مقايسبببه گرديدGLAS فراتفکیبکپبذيری و کرنبل
حاصببل نشببان ميدهد که روش فراتفکیکپذيری مبتني بر
 زيرا تمام مراحل، دارای ساختاری سريع استCNN شببکه
پردازش تصاوير را در اليههای خود به صورت يکجا و بهینه
دارا اسببت که نقش بسببزايي در انطباق تصبباوير برای ناوبری
.پهپاد دارد
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