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Анотація 

 

Гребенюк В.В. Методика комп’ютерної оцінки якості мультимедійних 

даних на основі нереферентних методів – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія. – Державний університет 

телекомунікацій Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню питань цифрової 

обробки мультимедійних даних. Багато уваги приділяється поліпшенню 

якості, наприклад, відеоматеріалів. Оцінка якості зображень та відео 

невід'ємна частина процесів, в фільтрації і відновленні відео, очищенні їх від 

таких дефектів як, наприклад, гаусовий шум.  

Для досліджень в даній роботі істотне значення мають такі розділи 

цифрової обробки зображень як сегментація зображень, детектування 

кордонів, перетворення колірних просторів, морфологічна обробка зображень. 

Проаналізовано поточний стан та перспективи розвитку цифрової 

обробки мультимедійних даних, визначено основі методи, що забезпечують 

оцінку якості зображень та відеоматеріалів.  

Виявлено, що при створенні, обробці, передачі та відтворення 

мультимедіа, в переважній більшості випадків неможливо отримати 

оригінальний матеріал для порівняння і виявлення спотворень на кожному 

етапі життєвого циклу контенту, тому оцінки якості зображень проводили при 

відсутності зразка. 

Проведено аналіз та порівняння між собою не тільки нереферентних 

методів, а й також методів, що вимагають наявності еталонного екземпляру 

даних для порівняння та виявлення спотворень на зображеннях чи відео. 
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У дисертації вирішена актуальна наукова задача розробки методики 

комп’ютерної оцінки якості мультимедійних даних на основі нереферентних 

методів. 

Удосконалено метод пошуку та оцінки артефактів стиснення на 

зображеннях, який відрізняється від існуючих застосуванням процедури 

пошуку блочності на етапі поєднання перцептивної та піксельної мір, що 

дозволяє краще провести оцінку артефактів стиснення на зображеннях. Таке 

рішення дозволило підвищити достовірність отриманих результатів на 1-2% 

та забезпечити зрозумілість діапазону вихідних метрик. 

Розроблено методику нереферентної оцінки якості зображень, яка 

відрізняється від існуючих тим, що розрахунок метрик відбувається шляхом 

статистичного аналізу яскравостей пікселів за окремими кольоровими 

каналами  на основі розрахунку коефіцієнту варіації та розмірів прямолінійних 

ділянок однакової інтенсивності за геометричними розмірами напівтонового 

зображення, а також за окремими каналами кольоровості. Такі підходи 

дозволили не тільки оцінити та порівняти зображення на предмет наявності 

артефактів стиснення, а й дозволили за допомогою одного алгоритму провести 

Вперше розроблено метод виявлення артефактів подвоєння на 

зображеннях та кадрах відео, основою якого є застосування методів детекторів 

границь Canny та Prewitt, що дозволяє виявити та оцінити величину подвоєння 

об’єкту на зображені та величину і напрямок змазу отриманого внаслідок 

фільмування швидкоплинного об’єкту з великою витримкою. Завдяки 

включенню в метод бінаризації зображень дозволило реалізувати 

автоматичний вибір порогу чутливості, що в свою чергу дозволяє підвищити 

точність оцінки артефактів подвоєння на 10% в порівнянні з метрикою без 

автоматичного підбору порогу чутливості. 

Розроблено методику розрахунку загальної оцінки якості 

відеопослідовності, яка ґрунтується на аналізі трьох величин: середньому 

значенні оцінок всіх кадрів відео, середньому значенні 10% найгірших оцінок 
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та середньому значенні 1% найгірших оцінок, що дозволяє за допомогою 

однієї метрики оцінити якість всього відео, а не окремої його частини. Такий 

підхід, на відміну від існуючих, дозволяє зрозуміти яка кількість кадрів має 

високі оцінки якості, а за рахунок надання переваги низьким оцінкам дозволяє 

оцінити кількість та значення оцінок для кадрів з низькою якістю. 

Для підтвердження достовірності отриманих наукових результатів за 

допомогою програмних комплексів на мовах C# та MATLAB проведено 

обробку зображень та відеофайлів. Розроблена методика розрахунку загальної 

оцінки якості відеопослідовності дозволяє підвищити на 1-2% оцінку якості 

відео, в тому числі як при малому рівні спотворень. Також тестові 

випробування показали, що алгоритм з автоматичним підбором порогу 

чутливості фільтрації на основі бінаризації зображень на 10% точніше оцінює 

артефакти. 

 

Ключові слова: комп’ютерна система, нереферентні методи, оцінка 

якості, мультимедіа, виділення границь, метрика. 

 

Summary 

 

Grebenyuk V.V. Methods of computer assessment of multimedia 

data quality based on non-reference methods - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 123 Computer engineering. - State University of 

Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 

2021. 

The thesis is devoted to research on digital processing and multimedia. Much 

attention is paid to improving the quality of, for example, videos. Evaluating the 
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quality of images and videos is an integral part of the processes in filtering and 

restoring video, cleaning them from defects such as Gaussian noise. 

For research in this work, such sections of digital image processing as image 

segmentation, border detection, color space transformation, morphological image 

processing are essential. 

The current state and prospects of development of digital processing of 

multimedia data are analyzed, the bases of the methods providing an estimation of 

quality of images and video materials are defined. 

It was found that when creating, processing, transmitting and playing 

multimedia, in the vast majority of cases it is impossible to obtain original material 

to compare and detect distortions at each stage of the content life cycle, so image 

quality assessments were performed in the absence of a sample. 

The analysis and comparison of not only non-reference methods, but also 

methods that require a reference copy of the data to compare and detect distortion in 

images or videos. 

In the dissertation the actual scientific problem of development 

of methods and computer estimation of quality of multimedia data on the basis of 

non - reference methods is solved. 

The method of searching and evaluating compression artifacts on the images, 

which differs from existing treatments using search blocking during combination 

of perceptual and pixel measures that can better be assessed compression artifacts in 

the images. This solution allowed to increase the reliability of the obtained results 

by 1-2% and to ensure the clarity of the range of initial metrics. 

A method of non-reference assessment of image quality has been developed, 

which differs from the existing ones in that the metrics are calculated by statistical 

analysis of pixel brightness by individual color channels based on the calculation of 

the coefficient of variation and size of rectilinear areas of equal intensity by 

geometric halftone image. Such approaches not only allowed to evaluate and 

compare images for the presence of compression artifacts, but also allowed to use 

an algorithm to analyze and evaluate different types of noise in images. 

For the first time the method of detection doubling artifacts in images and 

video frames, which is based on the use of methods detector boundaries Canny and 

Prewitt, allowing to identify and estimate the doubling of the image object and the 
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magnitude and direction of blurring obtained by filming fast-moving object with a 

high shutter speed. By including the algorithm binarization images allowed to realize 

autom second choices IR sensitivity threshold, which in turn can increase the 

accuracy of the artifacts doubling to 10 % compared with the metric without 

automatic selection of the sensitivity threshold. 

The method of calculating the overall assessment of the quality of video 

sequences, based on an analysis of three variables: the average of estimates of video 

frames, average of 10% of the worst grades and average of 1% worst estimates, 

which allows using the same metrics to evaluate quality of the video, not individual 

its parts. This approach, in contrast to the existing ones, allows to understand how 

many staff have high quality scores, and by giving preference to low scores allows 

you to estimate the number and value of ratings for low quality staff. 

To confirm the reliability of the obtained scientific results with the help of 

software packages in C # and MATLAB languages, image and video files were 

processed. The developed technique of calculation of the general estimation of 

quality of video sequence allows to increase by 1-2% an estimation of quality of 

video, including as at a small level of distortions. Also, tests have shown that the 

algorithm with automatic selection of the threshold of sensitivity of filtering based 

on binarization of images is 10% more accurate in estimating artifacts. 

 

Keywords: computer system, non-reference methods, quality assessment, 

multimedia, border selection, metrics. 
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Вступ 

Актуальність теми. Згідно зі статистикою щохвилини на відеохостинг 

YouTube завантажується більше 500 годин відео[1], в Instagram щоденно 

завантажується більше 95 мільйонів фотографій[2], а у відеосервісу Twitch за 

жовтень 2020р було понад 1.6 мільярдів годин переглянутого відео[3]. Кожна 

компанія намагається надавати своїм користувачам найкращий досвід 

споживання контенту, один з критеріїв якого є якість мультимедійних даних з 

точки зору візуального сприйняття[4]. За таких обставин використання 

людини для перегляду та оцінки якості зображень та відео є недоцільним, адже 

недоліку такого підходу очевидні – низька швидкодія та висока вартість. Тому 

важливе місце в сучасних системах створення, обробки, передачі та 

відтворення мультимедійних даних є пошук, аналіз та оцінка якості зображень 

та відео з точки зору візуального сприйняття. 

Під час аналізу сучасних технологій створення, обробки, передачі та 

відтворення мультимедії, було визначено, що в переважній більшості випадків 

неможливо отримати оригінальний матеріал для порівняння і виявлення 

спотворень на кожному етапі життєвого циклу контенту[5]. Тому постала 

задача використовувати методи для оцінки якості зображень при відсутності 

зразка. В англомовній літературі такі методи називаються no-reference (NR) 

measure або методами NR-типу. Перша стаття, яка використовує термін no-

reference, була опублікована в 2000 році і щорічно зростає число публікацій 

про нові методи NR-типу[6].  

Проблематикою реалізації даної методики займались науковці, серед 

яких: Грицик В.В., Майданюк В.П.,  Арсенюк І.Р.,  Caviedes J., Z. Wang, A. C. 

Bovik, B.L. Evans, Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. [7, 8 ,10, 11]. У цих 

роботах розглядаються основні шляхи вирішення головних проблем аналізу 

якості зображень, серед яких: неуніверсальність методів та недостовірність 
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отриманих метрик оцінки якості щодо суб’єктивного сприйняття, чи 

об’єктивної оцінки методів з використанням еталону для аналізу спотворень. 

Методи оцінки якості відео в переважні більшості застосовують 

алгоритми та методи оцінки якості зображень, адже відео в першому 

наближені це набір зображень, що чередуються з частотою від 25 кадрів на 

секунду[12]. Але особливе місце належить методам SSIM[13] та VMAF[14].  

Даними питаннями займались науковці: Zhi Li, Anne Aaron, Ioannis 

Katsavounidis, Anush Moorthy Megha Manohara, Alain Horé, Djemel Ziou, H. R. 

Sheikh, and E. P. Simoncelli [13, 14, 15]. Основним недоліком підходів описаних 

у вищезгаданих роботах було не приділення достатньої уваги кадрам з 

низькою оцінкою якості, а саме використання середнього арифметичного 

серед усіх оцінок, що «приховує» кадри з низькою оцінкою. 

У зв’язку з цим, постає актуальне наукове завдання, яке полягає у 

розробці методики оцінки якості зображень та відео, за рахунок 

вдосконалення методів пошуку, аналізу та оцінки артефактів на зображеннях 

і кадрах відео та розрахунку загальної оцінки якості відео. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Тематика дисертаційної роботи і результати отримані при її розробці, 

пов’язані з пріоритетними напрямками розвитку інформаційних та 

комунікаційних технологій до 2023р. згідно із Законом України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», від 11.07.2001 № 2623-III, зі 

змінами внесеними згідно із Законом України «Про наукову на науково-

технічну діяльність» від 03.09.2020 № 870-IX.  

Робота виконана в Державному університеті телекомунікацій. 

Результати наукових досліджень були використані на кафедрі Комп’ютерної 

інженерії Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій під час 

виконання науково-дослідної роботи: «Контроль та прогнозування 

перевантажень в комп’ютерних мережах» (Державний реєстраційний номер 

0120U105655, м. Київ, ДУТ). 
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Наукові результати впроваджені у навчальний процес Державного 

університету телекомунікацій. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення достовірності нереферентних методів оцінки якості 

мультимедійних даних. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішується 

наступні задачі: 

1. Порівняльний аналіз існуючих методик, алгоритмів та метрик 

об’єктивної та суб’єктивної оцінки мультимедійних даних. 

2. Вдосконалення методу нереферентної оцінки якості зображень на 

основі існуючого алгоритму NPBM.  

3. Розробка методики оцінки артефактів стиснення на зображеннях та 

кадрах відео. Оцінка базується на властивостях артефактів та 

залученням статистичних методів обробки даних. 

4. Розробка методу виявлення та оцінки артефактів подвоєння на 

зображеннях. 

5. Розробка методики розрахунку загальної оцінки якості відео файлу. 

6. Експериментальне підтвердження ефективності методів і засобів 

пошуку, аналізу та оцінки артефактів на зображеннях та кадрах 

відео. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення якості мультимедійних 

даних в процесі створення, обробки, передачі чи відтворення. 

Предметом дослідження є методи комп’ютерної оцінки якості 

мультимедійних даних на основі нереферентних методів. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять методи цифрової обробки зображень, методи теорії ймовірності та 

математичної статистики, чисельні методи та методи оптимізації, методи 

математичного моделювання, методи програмування на мовах високого рівня 

C# та MATLAB. 
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Наукова новизна отриманих результатів. Основні результати, що 

мають наукову новизну та отримані у ході вирішення завдань, поставлених у 

дисертаційному досліджені, полягають у наступному: 

1. Удосконалено метод пошуку та оцінки артефактів стиснення на 

зображеннях, який відрізняється від існуючих застосуванням процедури 

пошуку блочності на етапі поєднання перцептивної та піксельної мір, що 

дозволяє краще провести оцінку артефактів стиснення на зображеннях. 

2. Розроблено методику  нереферентної оцінки якості зображень, яка 

ґрунтується на розрахунку метрик, що відбувається шляхом 

статистичного аналізу яскравостей пікселів за окремими кольоровими 

каналами  на основі розрахунку коефіцієнту варіації та розмірів 

прямолінійних ділянок однакової інтенсивності за геометричними 

розмірами напівтонового зображення, а також за окремими каналами 

кольоровості.  

3. Вперше розроблено метод виявлення артефактів подвоєння на 

зображеннях та кадрах відео, основою якого є застосування методів 

детекторів границь Canny та Prewitt, що дозволяє виявити та оцінити 

величину подвоєння об’єкту на зображені та величину і напрямок змазу 

отриманого внаслідок фільмування швидкоплинного об’єкту з великою 

витримкою. 

4. Розроблено методику розрахунку загальної оцінки якості 

відеопослідовності, яка ґрунтується на аналізі трьох величин: 

середньому значенні оцінок всіх кадрів відео, середньому значенні 10% 

найгірших оцінок та середньому значенні 1% найгірших оцінок, що 

дозволяє за допомогою однієї метрики оцінити якість всього відео, а не 

окремої його частини. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що в 

дослідженні розроблено та доведено до практичної реалізації запропоновані 

методи  оцінки якості зображень та відеофайлів. Вдосконалена методика 
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пошуку та оцінки артефактів стиснення та подвоєння на зображеннях та 

кадрах відео в порівняні з відомими показала свою ефективність на даних, які 

не могли опрацювати існуючі методи. В свою чергу це дозволило скоротити 

споживання оперативної пам’яті на серверах обробки даних, та зменшити 

навантаження на мережу шляхом зменшення трафіку. 

Результати досліджень прийняті до впровадження в компанію «Vega», 

де запропоновані підходи застосовуються для побудови нових та модернізації 

існуючих мереж ПрАТ «Фарлеп-Інвест», та в ТОВ «ТЕМАБІТ» впроваджено 

в промислову експлуатацію методи нереферентної оцінки якості відеопотоку, 

в навчальний процес кафедри Інформаційних систем та технологій 

Державного університету телекомунікацій при викладанні дисципліни 

«Обробка цифрових зображень» для студентів 126 «Інформаційні системи та 

технології» денної форми навчання. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Основні наукові та прикладні результати 

дисертаційної роботи, що опубліковані в [16] отримані здобувачем особисто.  

У роботах, що виконані у співавторстві здобувачу належить: в [6] виконано 

аналіз впливу різних типів артефактів на метрики алгоритмів оцінки якості 

зображень, в [17] проведено експериментальні розрахунки точності аналізу 

векторів руху в залежності від якості кадрів відео, в [18] проаналізовано 

точність виділення границь об’єктів для різної величини витримки камери. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні та практичні результати 

були представлені та обговорені в ході конференцій: 

- 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, 

Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) (20-24 February,  

2018, Lviv-Slavske, Ukraine); 

- Regional Workshop of the International Telecommunication Union for 

Europe and CIS region (14-16 May, 2018, Kyiv). 
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Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 6 наукових 

праць (2 публікації в міжнародних журналах), у тому числі 4 статті у фахових 

науково-технічних журналах, матеріали доповідей у 2 збірниках наукових 

праць на науково-технічних конференціях, серед яких одна публікація входить 

до неперіодичного видання Scopus. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг роботи складає 170 сторінки друкарського тексту, із 

них 6 сторінок анотації, 145 сторінок основного тексту, у тому числі містить 

71 рисунок та 35 таблиць, список використаних джерел із 129 найменувань на 

14 сторінках та 5 сторінок додатків. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ТА 

МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ 

Цифрова обробка мультимедійних даних (зображень, відео тощо) 

важлива і поширена область досліджень. Багато уваги приділяється 

поліпшенню якості, наприклад, відеоматеріалів. Оцінка якості зображень та 

відео невід'ємна частина процесів, в фільтрації і відновленні відео, очищенні 

їх від таких дефектів як, наприклад, гаусовий шум або вкраплень типу солі і 

перцю (salt&pepper) [11, 19-24]. Для досліджень в даній роботі істотне 

значення мають такі розділи цифрової обробки зображень як сегментація 

зображень, детектування кордонів, перетворення колірних просторів, 

морфологічна обробка зображень [25-29]. 

До теперішнього часу сформувалася класифікація методів і алгоритмів 

оцінки якості мультимедійних даних [30-35]: суб'єктивні і об'єктивні критерії 

якості. 

Суб'єктивні критерії якості зображень формуються групою експертів, 

яких повинно бути не менше 15 осіб [36, 37]. 

За допомогою метрики DMOS оцінка проводиться за шкалою якості, 

згідно якої спостерігач повинен оцінити результуючу якість зображення, що 

змінюється від «дуже поганого» до «дуже добре». Результатом експертних 

оцінок є лінійне відображення значення, визначеного за шкалою якості в 

діапазоні оцінок від 1 до 100 – чим більше значення, тим гірша якість тестового 

зображення. 

Для суб'єктивних критеріїв якості характерні такі недоліки, як висока 

вартість і низька швидкість роботи та залежність результатів від точності 

виконання експериментальних умов і емоційного стану експертів. Однак 

суб'єктивні критерії якості мають певну цінність, так як за ними часто 

тестують методи і алгоритми суб'єктивних критеріїв якості зображень. 
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Об'єктивні критерії якості зображень характеризуються тим, що оцінка 

зображень здійснюється автоматично без участі експертів. При цьому для 

встановлення ступеня відповідності між об'єктивними і суб'єктивними 

оцінками використовуються коефіцієнти рангової кореляції Спірмена, 

Кендалла, Пірсона, величина стандартного відхилення. Для високих значень 

коефіцієнтів кореляції з малою величиною стандартного відхилення алгоритм 

об'єктивного критерію якості буде гарним. 

Алгоритми об'єктивної оцінки якості поділяють, як правило, на дві 

групи. 

До першої групи входять еталонні алгоритми, які працюють відносно 

оригіналу, результати порівнюють із зображенням оригіналу по відмінним 

(різним) показниками [32, 33, 38-39]. 

У другій групі зібрані нееталонні (нереферентні, no-reference) алгоритми 

і методи, які безпосередньо працюють зі спотвореними  зображеннями [30, 42, 

33, 35, 43-47]. Зараз вони інтенсивно розвиваються і знаходять своє 

використання в практичній діяльності. Деякі результати відображені в 

наступних роботах: [30, 33, 45, 48-50]. Зазвичай вони піддаються суб'єктивній 

експертизі, тобто зіставляються в будь-яких кореляційних відношеннях з 

суб'єктивними оцінками експертів [51, 52, 53]. 

 

1.1. Види та характеристика артефактів зображень 

 

Залежно від методу дослідження, суб'єктивна оцінка якості може 

приймати дискретні значення від 1 до 5 (1 погана якість), і безперервні від 0 

до 100. Популярною є метрика DMOS (difference mean opinion score) приймає 

значення від 0 до 100, чим менше значення, тим краще якість даного 

зображення. Вона формується, як зазначено в [54, 55, 56] в наступному 

вигляді: 

𝑑𝑖,𝑗 = 𝑟𝑖,𝑟𝑒𝑓(𝑗) − 𝑟𝑖,𝑗                                                 (1.1) 
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𝐷𝑀𝑂𝑆𝑖,𝑗 =
𝑑𝑖,𝑗−𝑑𝑖̅̅ ̅

𝜎𝑖
                                                   (1.2)                                          

𝐷𝑀𝑂𝑆𝑗 = 𝐷𝑀𝑂𝑆𝑙,𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,                                                (1.3) 

де 𝑟𝑖,𝑗 – оцінка 𝑖-го експерта для 𝑗-го зображення, 𝑟𝑖,𝑟𝑒𝑓 – оцінка якості, 

яку виставив 𝑖-й експерт еталонному зображенню, 𝑑�̅� – середнє по всім 

зображенням значення оцінок, яку виставляє 𝑖-й експерт, 𝜎𝑖 – середнє 

квадратичне відхилення (стандартне відхилення). 

Актуальність оцінки якості відео зображень пов'язана з експонентним 

ростом кількості мультимедійних даних комп'ютерного формату, в першу 

чергу – відео, збережених як на окремих комп'ютерах, так і в спеціалізованих 

системах зберігання даних. Проблема оцінки якості зображень є початковим 

етапом в задачі оцінки якості відеозображень, так як кадр відеопотоку є не що 

інше, як растрове зображення. Оцінка якості зображення і відео – це оцінка 

кількості і величини артефактів – об'єктів, які деформують сприйняття. Для 

растрових зображень виділяють такі артефакти: 

1. Блочні артефакти (blocking artifacts); 

2. Артефакти стиснення (compression artifact) (не визначаються 

тестом на артефакти); 

3. Артефакти розмитості (blur); 

4. Артефакти пошкодженої\забрудненої магнітної головки 

(unclean tape head problem); 

5. Ефект подвоєння; 

6. Артефакт розсипання зображення (compression artifacts). 

Кількісна оцінка впливу артефактів на сприйняття є достатньо 

складною. З точки зору універсального підходу нереферентної оцінки якості 

зображень вид артефакту не повинен бути перешкодою. Однак багато 

нереферентних методів орієнтовані на оцінку якості зображень з певними 

видами артефактів, наприклад, блочними артефактами [57, 58, 59, 60]. Певні 

напрацювання в постановці загальної оцінки нееталонних методів дано в [51, 
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61, 62]. Хоча, слідуючи [6], вкрай складно отримати універсальний алгоритм 

оцінки всіх типів артефактів на зображеннях. У зв'язку з цим актуальними 

були і залишаються нееталонні методи оцінки якості зображень з певними 

видами артефактів. При цьому, звісно, залишаються завдання автоматизованої 

класифікації якості зображень по тих чи інших типах артефактів. 

 

1.2. Класифікація критеріїв оцінки якості зображень 

 

Оцінка якості зображень здійснюється в основному за двома критеріями: 

суб'єктивні і об'єктивні. 

Суб'єктивні критерії оцінки якості зображення ґрунтуються на 

експертній оцінці групою не менше 15 осіб [36]. 

Оцінки можуть бути абсолютні і порівняльні. Порівняльні оцінки 

пов'язані з оцінкою зображення щодо якогось еталонного, ймовірно 

неспотвореного зображення. Ступінь відповідності чи не відповідності 

якісному зображенню, визначається експертами. Як правило, така суб'єктивна 

оцінка вимагає чимало витрат, а також може залежати від ряду факторів, 

діючих на експертів під час оцінки, наприклад, відстань до зображення, 

характеристики дисплея і освітлення, при якому здійснюється оцінка. Навіть 

настрій експертів може як негативно, так і позитивно позначитися на 

оцінці [63, 64]. Можуть залишитися непоміченими дрібні спотворені деталі. 

Однак оцінка експертів завжди визнається найбільш точною. 

При об'єктивній оцінці кожен експерт з експертної групи визначає якість 

зображення по заздалегідь підготовленій шкалі. 

Об'єктивні критерії якості зображень здійснюються автоматично  

(наприклад, програмним шляхом) без участі експертів. При цьому об'єктивні 

критерії якості діляться на референтні та нереферентні критерії. Різні 

референтні критерії використовують порівняльну оцінку якості, коли всім 

відомо яким має бути зображення, коли відомі його характеристики. 
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Нереферентні критерії якості зображень оперують тільки з тестовими 

зображеннями, на яких, можливо, можуть бути різні артефакти, спотворення, 

що погіршують зображення за різними параметрами, такі як яскравість, 

контрастність, різкість, переважаючий тон. Нереферентні  алгоритми діляться 

в свою чергу на алгоритми з урахуванням апріорної інформації, якими можуть 

характеризуватися тестові зображення, і без врахування апріорної інформації 

[30, 33]. 

 

1.3. Аналіз референтних та нереферентних методів оцінки якості 

зображення 

 

Еталонні методи оцінки якості зображень пов'язані з порівнянням 

контрольного зразка і будь-якого тестового, на якому можуть бути різні види 

спотворень [39, 65, 66, 67, 68]. Серед існуючих методів еталонної оцінки якості 

зображень слід зазначити UQI (Universal Quality Index – універсальний індекс 

якості)[69], SSIM (Structural Similarity Index for measuring image quality, індекс 

структурної подібності для вимірювання якості зображення), MSE (Mean-

Square Error, середньоквадратичне відхилення) визначає середньоквадратичне 

відхиленням оригінального і оцінюваного зображень, PSNR (Peak Signal-To-

Noise Ratio, співвідношення сигнал-шум) – називається мірою відношення 

сигналу до шуму. Метрика UQI використовується для визначення подібності 

відновленого зображення оригіналу в залежності від виду і ступеня 

спотворення еталонного зображення. Універсальність даного критерію 

полягає в тому, що він не тільки відображає деяку схожість обробленого 

зображення по відношенню до оригіналу, але і належним чином враховує різні 

види спотворень [70]. Значення метрики від SSIM знаходяться у відрізку [-1; 

1]. Для ідентичних зображень величина метрики SSIM дорівнює 1. Метрика 

SSIM дає досить адекватну для людського сприйняття оцінку якості зображень 

і має помітні переваги в порівнянні з MSE і PSNR. При цьому слід зазначити, 

що в MATLAB є функції, які реалізовують алгоритми MSE і PSNR, SSIM. 
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Як зазначалося вище, нереферентні алгоритми методів оцінки якості 

зображень  затребувані в даний час. 

Деякі результати по нереферентним методам обробки зображень 

наводяться також в [30, 33, 35, 43, 44, 47, 48, 61, 71]. 

Нереферентні алгоритми в першу чергу поділяються на алгоритми з 

урахуванням апріорної інформації і без урахування апріорної інформації. 

Апріорна  інформація визначається видом артефактів, включаючи також різні 

види шумів. Нереферентні алгоритми без урахування апріорної інформації 

оперують з просторовою областю та областю перетворення. Результати 

роботи того або іншого алгоритму виражаються у вигляді метрики – числового 

значення оцінки якості зображення. Як правило, чим менше метрика, тим 

краще зображення. 

Прикладами таких алгоритмів можуть служити NIQE (Natural Image 

Quality Evaluator), BRISQUE (Blind / Referenceless Image Spatial Quality 

Evaluator) – алгоритми, відповідно, метрики, реалізовані в системі MATLAB 

(з версії R2020a): niqe, brisque. Досить докладно опис цих метрик дано в [72], 

а також в довідковій документації системи MATLAB. В алгоритмі NIQE 

вимірюється відстань між об'єктами на основі NSS (natural scene statistics – 

природної статистики сцени), розрахованими по зображенню A, і об'єктами, 

отриманими з бази даних зображень, використовуваної для навчання моделі. 

Особливості моделюються як багатовимірний розподіл Гауса. Алгоритм 

BRISQUE використовує модель регресії опорних векторів (SVR), навчену в 

базі даних зображень з відповідними значеннями диференціальної середньої 

оцінки (DMOS). База даних містить зображення з відомими спотвореннями, 

такими як артефакти стиснення, розмиття і шум, і містить неспотворені версії 

спотворених зображень. Зображення для оцінки повинне мати, принаймні, 

одне із спотворень, яким навчалася модель. 

В обох випадках необхідні зображення, за якими здійснюється 

порівняння відповідно до закладених в них алгоритмів. Для BRISQUE потрібні 

як спотворені, так і неспотворені зображення, при цьому додатково потрібно 

інформація про тип присутнього спотворення. В алгоритмі цієї метрики 
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закладені механізми її навчання. Відповідно, якщо в базі зображень відсутній 

якийсь тип спотворення, то ефективність алгоритму BRISQUE помітно 

знижується. В алгоритмі NIQE замість безлічі гаусових моделей, відповідних 

типів спотворень, використовується єдина модель, побудована на навчальній 

множині. У зв'язку з цим даний алгоритм простіший і практичніший в 

застосуванні в порівнянні з BRISQUE. Однак і він не може повністю вирішити 

задачу нереферентної оцінки якості зображень. Були досліджені результати 

обробки зображень за допомогою функцій niqe і brisque системи MATLAB 

тестових зображень, показаних на рисунку 1.1. На рисунку приведена група 

зображень розміром 1920х1080 пікселів з глибиною кольору 24 біта на піксель 

яка є кадрами одного відео. Це структурно однорідна група зображень. Перше 

зображення з найбільшим рівнем блочних артефактів, останнє – оригінальне 

зображення. Блочні артефакти були додані у відео шляхом збільшення ступеня 

стиснення відео. 

   

Кадр 10 Кадр 13 Кадр 16 

   

Кадр 19 Кадр 22 Кадр 25 

Рис. 1.1 Відео для досліджень 

У таблиці 1.1. наведені результати обробки зображень (Рис. 1.1), які 

отримані з мережі Інтернет. Результати відповідають суб’єктивному 

сприйняттю даних зображень. Кадри з номерами 10 і 13 мають дуже помітні 

блочні артефакти, в той час як кадри 22 та 25 відрізняються своєю якістю. 
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Таблиця 1.1 

Результати обробки тестових кадрів методами niqe та brisque 

Якість, % 0 20 40 60 80 Оригінал 

Результати 

методом NIQE 10.7679 8.5648 6.9107 5.6257 3.2693 3.0474 

Результати 

методом 

BRISQUE 

59.6470 58.7179 52.0307 48.6888 44.3507 38.9120 

 

Для порівняння в Таблиця 1.2 наведені результати обробки тих самих 

кадрів за допомогою алгоритму No-reference Perceptual Blockiness Metric[73], 

або скорочено NPBM. 

Таблиця 1.2  

Результати обробки тестових кадрів методом NPBM 

Якість, % 0 20 40 60 80 Оригінал 

Результати методом 

NPBM 

2.8181 2.2691 1.7459 0.9531 0.6447 0.5128 

 

Можна сказати, що результати, наведені в таблицях 1.1, 1.2, корелюють 

між собою. Це було перевірено за допомогою функції рангової кореляції corr 

системи MATLAB за критеріями Спірмена (Spearman), Кендалла (Kendall) та 

Пірсона (Pearson). Результати в таблиці 1.3. 

Як видно, кореляція позитивна і практично лінійна навіть за критерієм 

Пірсона з досить малою ймовірністю заперечення гіпотези відсутності 

кореляції. Однак ці методи дають не зовсім адекватні результати для деяких 

зображень, які показані на рисунках. На Рис. 1.2 зображено кадри з відео з 

Гербом України на фоні Прапору України. Як і попередні кадри, взяті з одного 
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і того самого відео розміром 1920х1080 пікселів, але різної якості. Перший 

кадр найгірша якість, останній – оригінал.  

Таблиця 1.3 

Результати аналізу рангової кореляції між методами  

NIQE, BRISQUE та NPBM 

Алгоритм 

порівняння 

Оцінка 

кореляційного 

зв'язку 

Ім'я рангової кореляці 

Спірмена Кендалла Пірсона 

NIQE\ BRISQUE 

rho 0.9552 1 0.9630 

pval 0.0025 0.0028 0.0020 

BRISQUE\ NPBM 

rho 0.9667 1 0.9585 

pval 0.0017 0.0028 0.0025 

NPBM \ NIQE 

rho 0.9429 1 0.9853 

pval 0.028 0.0028 0.0003 

 

   

Кадр 10 Кадр 48 Кадр 65 

   

Кадр 80 Кадр 95 Кадр 125 

Рис. 1.2 Відео для досліджень. Прапор та Герб 

 Числові результати оцінки якості зображень зведені в таблиці 1.4. 

Як видно з таблиці, метод niqe чітко вказав на найгірший кадр, але з 

усіма іншими кадрами він не справився. Метрики отримані методом brisque 

для кадрів з практичною відсутніми спотвореннями всі гірші, ніж для такого 

спотвореного  кадру як Кадр 10. Більше того, методи niqe і brisque не 
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працюють на «чистих» зображеннях, наприклад, коли картинка представлена 

тільки чорним, або червоним, або помаранчевим кольором і т. д.  

 

Таблиця 1.4 

Результати тестування групи кадрів на рисунку 1.2 функціями niqe и brisque 

Якість, % 0 20 40 60 80 Оригінал 

Результати 

методом NIQE 

9.4837 8.4310 8.5083 8.7816 6.2738 6.6338 

Результати 

методом 

BRISQUE 

45.4366 46.9205 47.5312 48.7963 49.0899 48.5768 

 

Отримані експериментальні результати по існуючим і визнаним 

нереферентним методам оцінки якості растрових зображень змушують або 

удосконалити їх, або шукати нові підходи в такому завданні як нереферентна 

оцінка якості зображень. Можна досліджувати ті або інші методи по колірних 

каналах червоного (Red), зеленого (Green), синього (Blue). Для Гербу, 

наведеного на Рис. 1.2 функції niqe і brisque системи MATLAB дали 

результати, наведені в Таблиця 1.5. 

Як видно з таблиці, якість зображень гербів все ще невелика, однак 

метод niqe частково реагує на різні кольорові канали. Це  дає підставу вважати, 

що аналіз за окремими кольоровими каналами може бути цілком 

конструктивним. І ще, в силу присутніх недоліків відомих нереферентних 

методів оцінки якості зображень, стає актуальним питання  щодо подальших 

досліджень і розробок нових алгоритмів і методів, присвячених, наприклад, 

виявленню різних артефактів на зображеннях. 
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Таблиця 1.5 

Оцінка якості кадрів по каналам кольорів RGB 

Якість, % Функція Канал Red Канал Blue Канал Green 

0 
Niqe 10.0807 9.1878 8.8845 

Brisque 45.0863 45.2147 46.1081 

20 
Niqe 9.2430 8.8847 8.7331 

Brisque 46.8724 45.8278 48.7185 

40 
Niqe 9.2198 7.9245 8.3344 

Brisque 46.6598 45.9154 48.9432 

60 
Niqe 8.8180 7.6742 7.9862 

Brisque 47.1705 46.0570 50.1180 

80 
Niqe 8.2348 8.3540 6.3400 

Brisque 47.5550 45.8295 48.4979 

Оригінал 
Niqe 9.0890 8.7064 7.0204 

Brisque 47.0810 46.0472 48.0430 

 

Ще одним значущим артефактом є артефакт типу ефекту подвоєння. 

Приклади таких артефактів наведені на рисунку 1.3. Це кадри з відео запуску 

космічного апарату Space Shuttle Discovery (STS-121). Розмір кадру 1920х1080 

пікселів. 24 біти на піксель. Три перших кадри з явно вираженими 

артефактами типу подвоєння, а останні три без них для порівняння алгоритмів 

на структурно однакових зображеннях.  

Зображення, наведені на Рис. 1.3, були досліджені на предмет їх якості 

за допомогою існуючих нереферентних методів NPBM, NIQE, BRISQUE. 

Результати досліджень наведені в таблиці 1.6. 
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Кадр 2 Кадр 105 

  

Кадр 115 Кадр 146 

  

Кадр 226 Кадр 352 

Рис. 1.3 Відео для досліджень. Шатл  

З таблиці видно, що є певні залежності від величини ефектів подвоєння, 

але в цілому результати не достатньо точно дають уявлення про якість 

зображень, в даному випадку зображень з артефактами типу ефектів 

подвоєння. Якщо порівняти результати оцінки якості зображень з ефектами 

подвоєння в порівнянні, наприклад, з оцінкою якості герба України, то стає 

очевидним, що дані методи не зовсім повній мірі здійснюють оцінку їх якості. 
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Таблиця 1.6 

Результат оцінки ефекту подвоєння на кадрах відео 

Номер кадру NPBM NIQE BRISQUE 

2 2.3401 7.8920 45.2614 

105 2.4810 7.6276 44.9054 

115 1.9104 7.9220 44.9280 

146 1.9307 7.3750 44.9486 

226 2.4192 7.9674 44.9652 

352 1.7403 7.9867 44.9084 

 

Як наголошується в роботах [72, 74] альтернативою до алгоритму та 

методу NIQE служить його покращений варіант IL-NIQE (ILNIQE). Однак на 

деяких зображеннях, розглянутих вище він також дає не зовсім адекватні 

результати. Але на відміну від прямого методу NIQE, метод IL-NIQE дозволяє 

аналізувати чисті зображення , як от тільки чорний колір, помаранчевий, синій 

і т. д. Нижче наводяться результати (Таблиця 1.7) аналізу ряду зображень, за 

алгоритмом IL-NIQE. 

Якщо порівняти з результатами, наведеними в Таблиця 1.4, то помітно 

відмінність в масштабному поданні значень числових метрик методів NIQE і 

IL-NIQE. Характер зміни метрик схожий на той, що показаний на рисунку 1.4.  

З урахуванням аналізу алгоритму IL-NIQE, можна зробити висновок, що 

він надає цілком адекватні результати для зображень з блочними артефактами. 

Для  зображень з артефактами типу ефекту подвоєння його оцінки не досить 

переконливі, хоча в [66] стверджується про універсальність нереферентного 

алгоритму IL-NIQE. Результати показують, що висновки про універсальність 

алгоритму слід розглядати в контексті досліджуваних зображень. Метод IL-

NIQE, так само як і NIQE служить, перш за все, для оцінки якості зображень з 

блочними артефактами. 
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Таблиця 1.7 

Аналіз зображень методом IL-NIQE 

Назва відео Якість, % Метрика IL-NIQE 

Кліп 

0 23.5966 

20 21.6040 

40 20.5606 

60 19.7913 

80 18.9191 

Оригінал 17.2750 

Прапор та Герб 

0 17.62475 

20 17.84035 

40 18.18435 

60 18.95355 

80 17.84645 

Оригінал 17.7699 

Назва відео Номер кадру Метрика IL-NIQE 

Шатл 

2 87.2552 

105 96.3272 

115 61.7741 

146 63.5206 

226 92.2208 

352 51.5216 

 

Ще варто зауважити, що час обробки одного відео тривалістю 10 секунд 

і частотою 30 кадрів в секунду (всього 300 кадрів) функцією niqe системи 

MATLAB приблизно становить 60 секунд, а для обробки тих же зображень за 

методом IL-NIQE, який приводиться в роботі [6], становить більше 35 хвилин. 
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Рис. 1.4 Зіставлення метрик IL–NIQE и NIQE 

 

З позицій користувача перевага методу IL-NIQE полягає в тому, що з його 

допомогою можна виконувати оцінку «абсолютно чистих» зображень, що 

неможливо за допомогою функції niqe системи MATLAB. 

 

1.4. Аналіз гібридних методів оцінки якості зображень 

 

 Як компроміс між FR та NR метрики зі зменшеним референтом 

(частково референтні, reduced reference, гібридні) призначені для оцінки якості 

зображень за частковою інформацією. Тобто для надання оцінки все ж таки 

треба еталон, але порівнюватися буде тільки частина інформації між двома 

зображеннями. Але точність оцінки теж є чимось середнім між двома 

алгоритмами.  

 З результатами обробки зображень з використанням гібридних 

алгоритмів наводяться в роботах [76, 77]. 

Часткова інформація являє собою деякі показники, витягнуті з опорного 

зображення, такі як коефіцієнти перетворень wavelet, curvelet, bandelet, 

contourlet або інших статистичних параметрів зображення. 
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Гібридні методи, включають комбінацію об'єктивних параметрів для 

оцінки ефектів великої кількості видів спотворень, таких як розмиття, блочні 

артефакти, неприродний рух, шуми або блоки помилок. Спотворення 

оцінюються за допомогою функцій порівняння просторових та часових 

спотворень. Такі методи прийнято поділяти на три основні категорії. 

Перший тип методів побудований на основі властивостей зображення-

джерела даних. Так як еталоне зображення недоступне в дотерміновому сенсі, 

то такі моделі фіксують статистичні дані низького рівня, а потім їх 

порівнюють. До таких алгоритмів відноситься WDNISM (wavelet-domain 

natural image statistic model, статистична модель нормальний зображень на 

основі вейвлет-доменів). Цей алгоритм можна застосувати в тих випадках, 

коли для передачі даних використовується мережі з низькою швидкістю. 

Другий тип вміють працювати тільки з певним набором спотворень. 

Знаючи які саме спотворення очікувати можна побудувати модель яка буде 

орієнтованою тільки на них. Наприклад під час стиснення ми знаємо які саме 

артефакти можуть утворитися. Обмеження таких підходів полягає в тому, що 

їх неможливо узагальнити. Як правило недоречно такі методи застосовувати 

для детектування спотворень для яких їх призначили. 

Третя категорія базується на принципах сприймання зображень людино. 

Тобто аналізує тільки ті аспекти зображення, які важливі для кращого 

сприйняття зображення людським оком, HVS (human visualization system). Ці 

методи продемонстрували свою ефективність в алгоритмах стиснення JPEG та 

JPEG2000. 

Недоліками гібридних алгоритмів є те, що все одно треба якимось чином 

передавати референтне зображення для порівняння, хоч і якусь невелику його 

частину, а також низька швидкодія роботи.  
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1.5. Аналіз методів оцінки якості відео 

 

Відеопотік в спрощеному вигляді можна представити як послідовний 

набір зображень, кадрів, які швидко відтворюються один за одним. Таким 

чином, аналізувати якість відео можна використовуючи ті самі методи, що і 

для аналізу якості зображень. Але все ж таки є невеликі відмінностей.  

Всі методи аналізу відеопотоку поділяються на три категорії: аналіз 

піксельного масиву (Pixel Based), методи на сонові аналізу потоку даних (Bit 

Stream) та гібридні методи (Hybrid of Pixel and Bitstream Based Methods). 

Методи на основі аналізу масиву пікселів застосовується уже на 

розкодоване зображення і аналізується зображення попіксельно. Як відомо це 

вимагає чималих потужностей для роботи тому в реальному житті майже не 

застосовуються. Але перевагою даного підходу можна відзначити те, що 

аналізується саме той матеріал, що сприймає людина. 

Методи для аналізу потоку даних обчислюються простіше, ніж піксельні 

методи, адже аналізувати дані можна без повного декодування. Недоліком 

даного підходу є те, що ці методи розроблюються для певної техніки 

кодування та формату потоку бітів. Ці методи засновані на кодуванні 

інформації, отриманої з потоку бітів, потоку пакетів або того й іншого. 

Найчастіше їх застосовують в мережевих відеопрограмах. Недоліком можна 

зазначити те, що аналізуються дані до декодування, але артефакти 

розкодування не можуть бути обчислені. Тому хоч такий метод вказав на те, 

що проаналізований потік даних має дуже гарну якість, але на екрані картинка 

може бути далекою від ідеалу. 

Гібридний метод (Hybrid of Pixel and Bitstream Based Method) – це 

комбінація обох вищезгаданих методів. Цей метод є компромісом між двома 

методами. З одного боку гібридні методи дають  простоту обчислення 
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потокових методів та надійність  піксельних методів. Але з іншого боку 

вимагає більшої потужності ніж потоковий метод та обмежений форматом 

кодування відео. 

Для оцінки якості відео використовуються різні показники. Найбільш 

популярними є показники пікового відношення сигнал-шум (PSNR) та 

середньоквадратичнє відхилення (MSE). Ці показники базуються на 

порівнянні за пікселями. Існують також такі показники, як SSIM, VSSIM 

(відеоверсія SSIM), NTIAs VQM, PVQM або PEVQ. Ці показники 

використовують довідкову інформацію або оригінальний кадр для оцінки 

зв'язку між цим та декодованим кадром. Існує багато довідкових метрик які 

отримуються під час кодування відео. Ці показники фокусуються на таких 

параметрах, як розмиття, розбиття на блоки або рух. Вони потребують 

обробки, і вони менш застосовні. 

MSE (mean square error) – це середнє значення квадратичних різниць між 

значеннями яскравості відповідних пікселів у двох кадрах. Це дозволяє 

оцінити ступінь реконструкції зображення за допомогою декодера. Значення 

становлять від 0 (без різниці) до 65025 (максимальна різниця при 8-бітовій 

глибині кольору). Значення цієї метрики повинно бути якомога меншим [48]. 

Він визначається: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁 ∙ 𝑀
∑ ∑ ([𝑓(𝑖, 𝑗) − 𝑓`(𝑖, 𝑗)])2

𝑀

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
                      (1.4) 

PSNR (peak signal-to-noise-ratio) – співвідношення сигнал-шум. Одне з 

найбільш часто використовуваних вимірювань описує відношення піку 

сигналу до шуму. Це середньоквадратична помилка, на яку посилається 

максимально можлива різниця. Прийняті значення для 8-бітового кольору: від 

0 (максимальна різниця – червоний) до нескінченного дБ – (без різниці – 

чорний), однак для практичних ситуацій значення PSRN не більше 50 дБ . Чим 
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більше PSNR, тим краще. Це обчислення з використанням фактора MSE. 

MAXI - це максимальне піксельне значення зображення [48]. 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑀𝐴𝑋1

2

𝑀𝑆𝐸
[𝑑𝐵]                                               (1.5) 

Параметри MSE та PSNR часто використовуються для полегшення 

ідентифікації, але вони не відображають сприйняття рецепієнта.  

SSIM (structural similarity index measure) – індекс структурної подібності 

який показує схожість двох зображень. Він використовує структурні 

спотворення для оцінки бази перцептивних спотворень на різниці значень 

яскравості. Ця метрика порівнює не значення пікселів, а елементи зображення, 

що сприймаються людиною. Він краще описує відмінності в якості 

зображення, ніж, наприклад, PSNR. Він включає три типи спотворень: 

яскравість, контраст і текстуру. Остаточний індекс SSIM бере разом усі ці 

спотворення. Допустимі значення від -1 (максимальна різниця) до 1 (без 

різниці). Більше значення означає кращу якість [78]. 

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) = [𝑙(𝑥, 𝑦)]𝑎 ∙ [𝑐(𝑥, 𝑦)]𝛽 ∙ [𝑠(𝑥, 𝑦)]𝛾                               (1.6) 

𝑙(𝑥, 𝑦) =
2𝜇𝑥𝜇𝑦𝐶1

𝜇𝑥
2 + 𝜇𝑦

2 + 𝐶1
`                                                         (1.7) 

𝑐(𝑥, 𝑦) =
2𝜎𝑥𝜎𝑦𝐶2

𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 + 𝐶2
`                                                       (1.8) 

𝑠(𝑥, 𝑦) =
𝜎𝑥𝑦𝐶3

𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝐶1
`                                                          (1.9) 

𝐶3 =
𝑐2
2
                                                                    (1.10) 

і коли 𝛼 =  𝛽 =  𝛾 = 1 тоді 

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) =  
(2𝜇𝑥𝜇𝑦 + 𝐶1)(2𝜎𝑥 + 𝐶2)

(𝜇𝑥
2 + 𝜇𝑦

2 + 𝐶1)(𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 + 𝐶2)
                             (1.11) 

𝑆𝑆𝐼𝑀𝑖,𝑗 = 𝑊𝑌 ∙ 𝑆𝑆𝐼𝑀𝑖,𝑗
𝑌 +𝑊𝐶𝑏 ∙ 𝑆𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗

𝐶𝑏 +𝑊𝐶𝑟 ∙ 𝑆𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗
𝐶𝑟                  (1.12) 
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Так як всі вище сказанні методи відносяться до зображень, тобто 

кожного кадру окремо, для встановлення загальної оцінки відеоряду знаходять 

середнє арифметичне значення оцінок всіх кадрів [39]. Такий підхід має 

суттєві недоліки. По-перше, для обрахунку такої кількості даних необхідні 

потужні процесори. А по-друге, середнє арифметичне значення не буде 

відповідати істинній якості всього відеоматеріалу. Адже на фільмі тривалістю 

декілька годин даний підхід не зможе виявити декілька відсотків зіпсованих 

кадрів, навіть якщо вони будуть йти підряд. Такий самих підхід реалізовується 

і при використанні нереферентних алгоритмів типу NIQE та BRISQUE. 

Як альтернатива була розроблена модель VQM (video quality model) [79]. 

В даному алгоритмі аналізується сім незалежних параметрів які, з певними 

поправочними коефіцієнтами, визначають метрику якості зображення. Чотири 

параметри засновані на ознаках що отримані з просторових градієнтів 

компоненти освітленості Y, двома параметрами на основі ознак, виділених із 

вектору, який утворений з двох компонентів кольору (Cb, Cr), один параметр 

розраховується на основі контрасту та руху, що отримуються з компоненти 

освітленості Y. Результатом роботи методу є значення в межах [0, 100], де 0 

це оцінка що позначає відсутність різниці між зображенями  

Цей показник призначений для оцінки якості зображення – ступеня 

спотворення, який бачить людина. Значення VQM приблизно співвідносяться 

із суб'єктивними рейтингами глядачів. Алгоритм виконує операції з 

коефіцієнтами косинусного перетворення DCT (локальні розрахунки 

контрасту та порівняння з функцією сприйняття контрасту). Значення: 0 

означає відсутність різниці (найкраща якість), чим вище значення, тим більша 

різниця (найгірша якість) [78]. Суттєвим недоліком методу VQM є те, що це 

гібридний метод. Хоч він і не використовує все оригінальне зображення, але 

для його роботи треба мати дані оригінального відеопотоку. 
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Були досліджені результати обробки відео за допомогою системи 

MATLAB тестових зображень, показаних на Рис. 1.1 та Рис. 1.2 з 

використанням всіх вищеописаних методів. На жаль, перевірку відео 

зображеного на Рис. 1.3 за допомогою референтних методів не вдалося 

виконати, адже це не штучно доданий артефакт, а референтні методи 

вимагають наявність оригіналу для порівняння. Це ще один доказ того, що 

необхідність в нереферентних методах є. 

У таблиці 1.8 наведені результати обробки відео (Рис. 1.1 та Рис. 1.2) з 

використанням методів PSNR та MSE.  

Таблиця 1.8 

Результати обробки тестових відео за допомогою методів PSNR та MSE 

Назва відео Якість Метрика PSNR Метрика MSE 

Кліп 

0% 25.6043 178.9645 

20% 26.7233 138.4599 

40% 29.6524 70.4822 

60% 30.2975 60.7407 

80% 32.1203 39.9275 

Прапор та 

Герб 

0% 20.9557 653.8432 

20% 22.4511 516.1588 

40% 23.9718 424.5333 

60% 24.3417 407.2426 

80% 24.8353 390.1763 

 

У таблиці 1.9 наведені результати обробки відео (Рис. 1.1 та Рис. 1.2) з 

використанням методів NIQE та BRISQUE. 

У таблиці 1.10 наведені результати обробки відео (Рис. 1.1 та Рис. 1.2) з 

використанням методів SSIM та VQM. 
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Аналогічно був проведений кореляційний аналіз, який підтвердив 

позитивну кореляцію між методами NIQE, BRISQUE, SSIM та VQM. 

Результати наведені у таблицях (Таблиця 1.11 та Таблиця 1.12). 

Таблиця 1.9 

Результати обробки тестових відео методами NIQE та BRISQUE 

Назва відео Якість Метрика NIQE Метрика BRISQUE 

Кліп 

0% 9.8454 59.1601 

20% 8.1306 55.7595 

40% 6.1488 51.3602 

60% 5.0645 50.8120 

80% 3.2437 43.4524 

Оригінал 3.0853 41.5869 

Прапор та 

Герб 

0% 8.6028 45.6148 

20% 8.7692 47.3132 

40% 8.3602 47.9528 

60% 8.4181 49.7777 

80% 6.0682 48.8227 

Оригінал 6.6093 48.6241 

Шатл 

0% 8.8153 44.8468 

20% 12.0803 44.7692 

40% 10.5631 44.7254 

60% 9.4571 44.7209 

80% 8.5485 44.6326 

Оригінал 8.9557 44.8526 

 

Треба звернути увагу на метод SSIM, він дає від’ємну кореляцію, адже 

його оцінки «перевернуті», тобто його шкала обернена відносно інших 

методів. 
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Однак ці методи дають суперечливі результати для відеозображень у 

яких спотворено тільки частину кадрів. Для дослідження було взяте перше 

відео (Рис. 1.1) частину кадрів якого навмисно було дуже спотворено. Числові 

результати оцінки якості відео в залежності від кількості спотворених кадрів 

зведені в таблиці 1.13. 

Таблиця 1.10 

Результати обробки тестових відео методами SSIM та VQM 

Назва відео Якість Метрика SSIM Метрика VQM 

Кліп 

0% 0.9850 0.6211 

20% 0.9892 0.4929 

40% 0.9940 0.2988 

60% 0.9949 0.0970 

80% 0.9971 0.0231 

Прапор та 

Герб 

0% 0.6363 0.4129 

20% 0.8245 0.3558 

40% 0.8943 0.1396 

60% 0.9138 0.0884 

80% 0.9316 0.0598 

 

Таблиця 1.11 

Коефіцієнти кореляційного аналізу між методами  

NIQE, BRISQUE, SSIM та VQM 

 NIQE BRISQUE SSIM VQM 

NIQE 1.0000 0.9794 -0.9818 0.9852 

BRISQUE 0.9794 1.0000 -0.9430 0.9360 

SSIM -0.9818 -0.9430 1.0000 -0.9668 

VQM 0.9852 0.9360 -0.9668 1.0000 
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Таблиця 1.12 

Похибки кореляційного аналізу між методами  

NIQE, BRISQUE, SSIM та VQM 

 NIQE BRISQUE SSIM VQM 

NIQE 1.0000 0.0035 0.0029 0.0022 

BRISQUE 0.0035 1.0000 0.0162 0.0193 

SSIM 0.0029 0.0162 1.0000 0.0072 

VQM 0.0022 0.0193 0.0072 1.0000 

 

З таблиці видно, що є певні залежності від кількості погіршених кадрів, 

але в цілому результати не достатньо точно дають уявлення про якість 

відеозображень, в даному випадку тип спотворень результат роботи 

стиснення. Загальна кількість кадрів у тестовому відео 169, 10 спотворених 

кадрів це менше 10% від загальної кількості. Суб’єктивна оцінка не співпадає 

з наведеною у таблиці. На рисунку 1.5 наведений графік оцінки кожного кадру 

відео методом NIQE. 

Такий ефект виникає за рахунок усереднення результатів оцінки 

кожного кадру на повну кількість кадрів у відео.  

Таблиця 1.13 

Результати тестування функцій NIQE, BRISQUE, SSIM 

Кількість спотворених кадрів NIQE BRISQUE SSIM 

2 3.6027 40.6846  

4 3.8481 41.2947  

6 4.2306 42.3081  

8 4.5575 43.1508  

10 4.9349 44.2480  
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Як наголошується в роботах [79] альтернативою до нереферентних 

алгоритмів та методів служить VQM. Однак на деяких відеоматеріалах, 

розглянутих вище він також дає неоднозначні результати. Але на відміну від 

нереферентних алгоритмів потребує наявність оригінального відеоряду. 

Нижче наводяться результати аналізу відео, за алгоритмом VQM. 

 

 

Рис. 1.5 Графік оцінок кожного кадру тестового відео 

З урахуванням аналізу алгоритму VQM, можна зробити висновок, що він 

надає цілком адекватні результати для відео якщо кількість спотворених 

кадрів значна. Для  відео з невеликою кількістю спотворених кадрів 

результати не можна назвати переконливими. Метод VQM, так само як і всі 

вищезгадані методи служать, перш за все, для оцінки якості відеосцени, а не 

всього відеоматеріалу в цілому. 
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Таблиця 1.14 

Результати тестування алгоритму VQM 

Кількість спотворених кадрів VQM 

2 0.0152 

4 0.0977 

6 0.1458 

8 0.1934 

10 0.2043 

 

1.6. Постановка наукового завдання 

 

За результатами досліджень працездатності деяких загальновизнаних 

алгоритмів нереферентної оцінки якості зображень можна ще раз привести 

твердження з робіт [6, 35], що складно розробити універсальну методику 

нереферентної оцінки якості зображень. Багато істотних результатів в цій 

області отримані для конкретних областей застосування нереферентної оцінки 

якості зображень [72, 73]. 

Як наголошується в роботі [36] важливим напрямком дослідження є 

отримання адекватної загальної оцінки якості всього відеоматеріалу, адже 

отримане враження від перегляд фільму тривалістю 2.5 години можуть 

зіпсувати декілька тисяч спотворених кадрів. А існуючі методи аналізу не 

дають змоги цього побачити. 

У зв’язку з цим, постає актуальне наукове завдання, яке полягає у 

розробці методики оцінки якості зображень та відео, за рахунок 

вдосконалення методів пошуку, аналізу та оцінки артефактів на зображеннях 

і кадрах відео та розрахунку загальної оцінки якості відео. 

Метою дисертаційної роботи є підвищення достовірності 

нереферентних методів оцінки якості мультимедійних даних. 
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Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішується 

наступні задачі: 

1. Порівняльний аналіз існуючих методик, алгоритмів та метрик 

об’єктивної та суб’єктивної оцінки мультимедійних даних. 

2. Вдосконалення методу нереферентної оцінки якості зображень на 

основі існуючого алгоритму NPBM. 

3. Розробка методу оцінки артефактів стиснення, що базується на 

властивостях артефактів. 

4. Розробка методу оцінки артефактів стиснення із залученням 

статистичних методів обробки даних. 

5. Розробка методу виявлення та оцінки артефактів подвоєння на 

зображеннях. 

6. Розробка методики розрахунку загальної оцінки якості відео файлу. 

7. Експериментальне підтвердження ефективності методів і засобів 

пошуку, аналізу та оцінки артефактів на зображеннях та кадрах 

відео. 

 

1.7. Висновки до розділу 1 

 

1. Проаналізовано стан та перспективи розвитку методів оцінки 

якості мультимедійних даних. На основі проведеного аналізу методів обробки, 

передачі та відтворення мультимедійних даних, виявлено проблему, 

неможливості отримати оригінальний матеріал для порівняння і виявлення 

спотворень на кожному етапі життєвого циклу об’єкту.  

2. Проаналізовані різні аспекти актуальності теми дисертаційної 

роботи. Розглянуті і практично вивчені методи для оцінки якості зображень 

при відсутності зразка. Дані методи NIQE, BRISQUE, IL-NIQE не в повній мірі 

забезпечують оцінку якості зображень з артефактами типу ефектів подвоєння 
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і без артефактів, що робить неможливим виділити універсальний метод 

нереферентної оцінки якості зображень та відео.  

3. Розглянуто результати комп'ютерного дослідження таких методів 

нереферентної оцінки якості зображень як brisque, niqe, гібридних методів 

VQM та референтних методів SSIM й VSSIM. Зроблено  експериментальний 

висновок про те, що розглянуті методи не завжди цілком адекватно 

здійснюють оцінку якості відео. Відзначено їх переваги і недоліки. 

4. Для вирішення зазначеної задачі в дисертаційній роботі 

сформульовано мету роботи. Визначено основний напрям дослідження для 

розробки нереферентних методів оцінки якості зображень з різними типами 

артефактів. Цей напрямок пов'язаний з диференціальним підходом до типів 

артефактів на зображеннях. Вирішено продовжити розвивати методи пошуку 

блочних артефактів і ефектів подвоєння з можливим додатком до інших типів 

артефактів на відеозображеннях.  
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РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ 

АРТЕФАКТІВ СТИСНЕННЯ НА ЗОБРАЖЕННЯХ ТА КАДРАХ 

ВІДЕО 

Як випливає з класифікації артефактів зображень, можна сказати, блочні 

артефакти займають особливе становище [40, 41, 75, 80]. Оцінка якості 

зображень здійснюється в багатьох випадках саме з позицій присутності або 

відсутності блочних артефактів. Такі відомі алгоритми як NPBM, BRISQUE, 

NIQE, IL-NIQE насамперед спрямовані на виявлення блочних артефактів. У 

першому розділі вони були досліджені і відзначені можливості кожного з 

перерахованих алгоритмів. У зв'язку з цим передбачається продовження 

дослідження відеозображень з блочними артефактами з метою розробки нових 

прийомів і методів нереферентної оцінки якості растрових зображень з 

блочними артефактами або їх відсутності. Але артефакти стиснення це не 

єдині артефакти, що можуть бути на зображеннях. Під час фільмування, або 

фотографування в умовах недостатньої освітленості з’являються різного роду 

шуми. В основному це шуми типу сіль та перець, тобто вкраплення яскравого 

кольору та темного кольору. 

Під обробкою відеозображень розуміється реалізація того чи іншого 

алгоритму нереферентної оцінки якості відео зображень. Передбачається, що 

в процесі обробки зображень буде використовуватися колірна модель RGB, 

яка найбільш підходяща для комп'ютерної обробки, для якої створено багато 

методів і класів, що дозволяють уніфікувати загальноприйняті операції. До 

таких операцій можна віднести, перш за все, перетворення повнокольорвоого 

зображення у відповідне напівтонове зображення, що веде за собою перехід 

від тривимірних матриць пікселів до двовимірних матриць, які піддаються 

різним перетворенням відповідно до пропонованого алгоритму. 

Розробка нереферентних алгоритмів і методів комп'ютерної обробки 

зображень передбачає, що немає порівнюваних зразків, зображень, оцінку 
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яких могла виконати, наприклад, група експертів. Для цього було обрано 

декілька тестових відеоматеріалів, що відповідають певним параметрам і в 

собі відображають різні жанри та сцени [51, 57, 81]. Різні за жанром 

відеозображення дозволяють проаналізувати алгоритми в умовах наближених 

до реальних. Адже відеоролики можуть транслюватися як зі встановленої 

камери в конференц залі, де крім оратора ніяких рухів більше не буде, так і на 

кермі велосипеду, що мчить з велетенською швидкістю по лісовим дорогам. В 

обох випадках алгоритми повинні працювати однаково добре. Зокрема, 

характерним прикладом може служити набір відеозображень, які мають різну 

ступінь блочності (Рис. 1.1). Подібні зображення попередньо повинні бути 

досліджені, щоб визначити деяких критерій, за яким можна буде розробляти 

алгоритм, який дозволятиме робити нереферентну оцінку, наприклад, 

величини блочності. У світі комп’ютерної обробки відеозображень ту чи іншу 

числову міру оцінки якості зображень прийнято називати метрикою. Метрика 

зазвичай виражається кількісно, хоча існують шкали, за якими зображення 

класифікуються, наприклад, на «дуже хороші», «хороші», «погані» і т. п. Такі 

шкали в певній мірі є самі по собі якісними. 

У даній дисертаційній роботі значення числових метрик пропонується 

визначити також у вигляді імовірнісних метрик, що дозволяє заключити  їх в 

імовірносний інтервал [0; 1]. В цьому випадку, створюється уніфікована шкала 

вимірювань числових метрик і можливість порівнювати розроблювані 

алгоритми між собою за величиною числових метрик. 
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2.1. Аналіз існуючих методів оцінки артефактів на зображеннях та 

кадрах відео 

 

В роботі [73] описаний алгоритм, реалізований на базі відомого 

алгоритму NPBM. Його метрики оцінки якості зображень змінюються від нуля 

до значень більше одиниці. В [72] дано опис алгоритмів нереферентної оцінки 

якості зображень NIQE, BRISQUE. Ці алгоритми реалізовані в системі 

MATLAB за допомогою функцій niqe, brisque. 

 

   

Прапор України Герб України Зелений 

   

Прапор 

Кропивницького 

Герб Кропивницького Синій 

 

 

 

Символ Державного 

Університету 

телекомунікацій 

 Теракотовий 

Рис. 2.1 Набір зображень для досліджень 



  48 

 

Обидві ці функції повертають числові значення метрик, які не мождуть 

бути узгоджені одна з одною. Наприклад, значення 10 метрики NIQE 

абсолютно не відповідає аналогічному значенню метрики BRISQUE. 

Вважається, що алгоритм NIQE (niqe) більш досконалий, ніж BRISQUE 

(brisque). Тестування цих алгоритмів за функціями niqe, brisque показали, що 

вони дають цілком адекватні результати в порівнянні з суб'єктивною оцінкою 

відеозображень, які мають блочні артефакти. 

Поліпшеним варіантом алгоритму NIQE є алгоритм IL-NIQE (або 

ILNIQE) [74]. Його документація з програмними кодами системи MATLAB 

наводиться в [82], де зазначено, що тестові зображення взято міжнародної бази 

pristine. Це означає, що при кожному запуску програми нової сесії системи 

MATLAB, необхідно виконати процес навчання на базі тестових зображень. 

Після цього можна тестувати сторонні зображення. Деякі результати 

тестування були розглянуті в 1-му розділі даної роботи. 

Таблиця 2.1 

Результати тестування 1-ї групи зображень 

Назва 

методу 

Якість відео, % 

100 

(Оригінал) 

80 60 40 20 0 

NPBM 2.8181 2.2691 1.7459 0.9531 0.6447 0.5128 

NIQE 10.7679 8.5648 6.9107 5.6257 3.2693 3.3474 

BRISQUE 59.6470 58.7179 52.0307 48.6888 44.3507 38.9120 

IL-NIQE 23.5967 21.6041 20.5606 19.7913 18.9191 17.2750 

 

Функціональність алгоритмів NPBM, BRISQUE, NIQE, IL-NIQE була 

випробувана на трьох групах відеозображень. В першу групу відеозображень 

входить одне і те саме відео, але закодоване з різною якістю. Це дозволяє 

контролювати рівень блочних артефактів. Кадри з кожного відео можна 
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побачити на рисунках (Рис. 1.1). Для другої групи були відібранні відео з 

явними артефактами ефектів подвоєння (Рис. 1.3, Рис. 3.1, Рис. 3.2). Таке 

можливо якщо фільмувати швидкоплинні об’єкти з використанням низької 

частоти кадрів, або з використанням великої витримки матриці відеокамери. 

З відео другої групи обралися кадри з явними артефактами типу подвоєння та 

кадри без них для тестування. Третя група ( Рис. 2.1) складається з даних яка 

містить обмежену кількість кольорів, але має дуже високу якість зображень. В 

дану групу входять як відео, так і звичайні зображення. Всі матеріали (крім 

зображень з третьої групи) мають роздільну здатність 1920х1080 пікселів, але 

різну частоту кадрів, а також різний бітрейт. 

Результати тестування 1-ї групи відеозображень представлені в таблиці 

2.1, в якій вказані числові значення метрик для відповідних відеозображень 

 

 

Рис. 2.2 метрики 1-ї групи зображень 

Для візуального сприйняття результатів з Таблиця 2.1 були побудовані 

графіки вимірювання метрик в залежності від номеру зображення. Ці графіки 

зображені на рисунку 2.2, де значення метрик приведені до максимального 

значення відповідної метрики. 

Поведінка графіків в цілому відображає якість зображень 1-ї групи. 
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Відзначити можна алгоритм BRISQUE, метрики якого за своїми 

абсолютними значеннями помітно відрізняється від інших розглянутих 

метрик. Найбільш близькі за значеннями наведених метрик є метрики, 

отримані від алгоритмів NIQE, IL-NIQE. 

Таблиця 2.2 

Результати тестування 2-ї групи відеозображень 

Назва відео № кадру NIQE BRISQUE IL-NIQE NPBM 

Шатл 

2 7.8920 45.2614 87.2552 2.3401 

105 7.6276 44.9054 96.3272 2.4810 

115 7.9220 44.9280 61.7741 1.9104 

146 7.3750 44.9486 63.5206 1.9307 

226 7.9674 44.9652 92.2208 2.4192 

352 7.9867 44.9084 51.5216 1.7403 

Літак 

Бомбер 

5 7.2370 49.8124 52.9871 1.8339 

75 7.9435 49.1482 57.4233 1.9086 

128 7.1421 48.8300 65.5942 2.0261 

168 7.3993 48.6535 62.3003 1.9726 

240 7.3962 48.9726 55.3408 1.8618 

245 7.8382 48.8835 69.7014 2.1071 

Літак Мрія 

25 3.9047 46.8445 36.8378 1.4598 

50 5.2604 48.8131 41.4720 1.5924 

55 3.7973 35.2966 35.5866 1.2447 

78 5.1878 50.2231 42.7562 1.6361 

101 5.8575 47.4982 50.1021 1.7243 

125 5.1752 48.5167 43.1970 1.6148 

Порівняльний аналіз наведених значень метрик для тестових зображень 

можна використовувати в наступних модельних дослідженнях. 
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Оцінка якості тестових зображень 2-ї групи, які показані на рисунках 

(Рис. 1.3, Рис. 3.1, Рис. 3.2), наведена в таблиці (Таблиця 2.2). 

Аналогічно попередньому результату приведено графіки, які 

відповідають Таблиця 2.2 та зображений на рисунках (Рис. 2.3, Рис. 2.4, Рис. 

2.5). 

 

 

Рис. 2.3 Результати метрики кадрів відео «Шатл» з 2-ї групи відеозображень 

Як видно з рисунків, алгоритми NIQE і IL-NIQE мають близькі між 

собою наведені значення метрик. При цьому, якщо значення на графіках 

наведених метрик для відео з блочними артефактами явно залежать від якості 

кадрів, то для картинок зі ефектами подвоєння такий ефект не 

прослідковується. 
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Рис. 2.4 Результати метрики кадрів відео «Літак Бомбер» з 2-ї групи 

відеозображень 

Оцінка якості тестових зображень 3-ї групи наведена в таблиці 2.3. 

Аналогічно наведено графік метрик 3-ї групи зображень 

 

 

Рис. 2.5 Результати метрики кадрів відео «Літак Мрія» з 2-ї групи 

відеозображень 
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Таблиця 2.3 

Результати тестування 3-ї групи зображень 

Назва зображення NIQE BRISQUE IL-NIQE NPBM 

Прапор України    0.2611 

Малий Герб України 12.1492 45.1733 144.2167 0.3359 

Прапор Кіровограду 11.2029 44.8899 148.8447 0.1908 

Герб Кіровограду 5.8054 45.9261 62.7623 0.3416 

Символ Державного 

університету телекомунікацій 

 44.0622 123.5721 0.2715 

Зелений   63.2456 0 

Синій   63.2456 0 

Терракотовий   63.2456 0.0324 

Чорний    0 

 

Оцінка якості 3-ї групи відеозображень алгоритмами NPBM, NIQE, 

BRISQUE, IL-NIQE виконана неоднозначно. Варто відмітити, що алгоритм 

NIQE взагалі відмовився аналізувати деякі зображення. Це і не дивно, адже він 

не розрахований на аналіз однорідних та близьких до однорідних зображень. 

Фотографії суцільного кольору в реальному житі зустрічаються рідко, але у 

фільмах часто трапляються переходи від сцени до сцени суцільно чорного чи 

білого кольору. Вдосконалений алгоритм IL-NIQE краще справився із 

задачею, але все одно не зміг оцінити якість прапору України та суцільно 

чорного зображення. Алгоритм BRISQUE зміг оцінити зображень більше ніж 

NIQE, але менше ніж IL-NIQE. Для нього більшість тестових зображень не 

підсилу. Єдиним алгоритмом, що зміг оцінити якість всіх тестових зображень 

є NPBM. Але результат виявився неоднозначним. Наприклад, теракотовий 

колір чомусь має оцінку відмінну від 0, а прапори України та Кропивницького 

метод визначає як спотворені. 
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Як показує модельний аналіз існуючих алгоритмів нереферентної 

оцінки якості зображень, вони не у всіх практичних випадках дають очевидно 

правильний результат. У зв'язку з цим, виникає обґрунтованість підходу в 

удосконаленні існуючих алгоритмів і розробці нових алгоритмів 

нереферентних оцінки якості растрових зображень. 

 

 

Рис. 2.3 Результати метрики 3-ї групи 

 

2.2. Розробка ймовірнісних метрик оцінки якості відеозображень з 

блочними артефактами 

 

2.2.1. Модифікований алгоритм NPBM 

Пропонований модифікований алгоритм нереферентної оцінки якості 

відеозображень включає в себе оцінку вірогідності, тобто укладання метрик в 

інтервал [0; 1]. У роботі [73] наводиться опис відомого алгоритму NPBM (No-

reference Block-Edge Metric – нереферентна метрика блочності на границі). 

Даний алгоритм застосовується для знаходження артефактів стиснення на 

зображеннях. 
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Спочатку для знаходження точного положення артефактів стиснення, 

тобто блоків однакового кольору, застосовується детектор сітки. Після 

виявлення артефактів проводиться локальна обробка для індивідуального 

вивчення кожного виявленого артефакту стиснення шляхом аналізу його 

сусідніх пікселів в певному діапазоні. Цей локальний розрахунок складається 

з двох паралельних кроків: 

1. Вимірювання ступеня local pixel-based blockiness (LPB); 

2. Оцінка місцевої видимості артефакту для людського ока та 

виведення visibility coefficient (VC). 

З отриманих значень LPB та VC розраховується  метрика local blockiness 

metric (LBM). Нарешті, LBM усереднюється за сіткою блоків зображення, щоб 

отримати загальну оцінку оцінки артефактів стиснення (тобто NPBM). Весь 

процес розраховується на каналі освітленості лише для того, щоб зменшити 

обчислювальне навантаження. У випадку застосування алгоритму для RGB 

зображень необхідно перевести його у напівтоновий вид. Алгоритм 

виконується для знаходження артефактів один раз у горизонтальному 

напрямку  і один раз у вертикальному напрямку. З обох значень 

розраховується середнє значення, припускаючи, що чутливість людини до 

горизонтальних та вертикальних артефактів стиснення рівна. 

Першим етапом алгоритму є знаходження сітки стиснення. Відомо, що 

більшість програм обробки зображень обирають сітку для стиснення 

зображень розміром 8х8 пікселів [83, 84]. Саме через це переважна більшість 

нереферентних алгоритмів оцінки якості зображення роблять припущення про 

розмір сітки і починають виконувати аналіз зображення з верхнього лівого 

кута, а не досліджують це питання для кожного зображення. Але це не 

обов’язково так. В деяких випадках розмір сітки може відрізнятися. 

Наприклад, під час відображення на екрані зображення з меншим розміром в 

пікселях ніж роздільна здатність дисплею, відбувається процес 

масштабування, що може призвести до відхилення розмірів блоків стиснення. 
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Тому існує необхідність знаходження точного розміру сітки стиснення для 

досліджуваного зображення. 

Методи, як, наприклад, в [10, 85], використовують частотний аналіз 

зображення для виявлення місць та розмірів артефактів стиснення. Ці підходи, 

внаслідок додаткового перетворення сигналу, часто є неефективними з точки 

зору швидкодії. Альтернативи в просторовій області можна знайти в [86, 87]. 

Обидва алгоритми аналізують зображення як одновимірний профіль сигналу. 

У [87] розмір блоку оцінюється за допомогою досить складного методу 

максимальної правдоподібності, а зміщення сітки не враховується. У [10] 

розмір блоку та зміщення сітки безпосередньо витягуються з піків в 1-D 

сигналі шляхом обчислення нормованого градієнта для кожного пікселя на 

зображенні. Однак можуть виникати помилкові піки в одновимірному сигналі 

внаслідок границь об'єктів і, отже, призводити до можливих помилок 

виявлення сітки. У цій роботі ми також спираємось на основні ідеї обох [10, 

87], але реалізуємо їх за допомогою спрощеного розрахунку одновимірного 

сигналу та розрахунку розміру блоку і зміщення сітки за допомогою DFT з 1 

D-сигналу. Вся процедура виконується один раз у горизонтальному та один 

раз у вертикальному напрямках для усунення можливої асиметрії в сітці 

блоків. 

Оскільки артефакти стиснення у більшості випадків проявляються як 

просторові розриви на зображеннях, їх поведінка може бути ефективно 

виявлена за допомогою 1-D профілю сигналу, який просто формується, при 

обчисленні градієнту вздовж одного напрямку (наприклад, горизонтального 

напрямку), а потім при підсумовуванні результатів іншого напрямку 

(наприклад, вертикального напрямку). Для зображення розміром HxW (висота 

х ширина) пікселів можна вирахувати карту градієнту вздовж горизонтального 

напрямку за наступною формулою (тут і далі формули наводяться тільки для 

одного напрямку, вертикального. Для горизонтального напрямку все 

аналогічно): 
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𝐺ℎ(𝑖, 𝑗) = |𝐼(𝑖, 𝑗 + 1) − 𝐼(𝑖, 𝑗)|, 𝑗 ∈ [1, 𝐻 − 1]                             (2.1) 

  

Отримана карта градієнту зводиться до одновимірного профілю сигналу 

𝑆ℎ шляхом підсумовування 𝐺ℎ по вертикальному напрямку (Рис. 2.5). 

𝑆ℎ(𝑗) = ∑𝐺ℎ(𝑖, 𝑗)

𝑀

𝑖=1

                                                       (2.2) 

Виходячи з того, що кількість енергії, присутньої в градієнті на кордонах 

блоків кодування, більша, ніж у проміжних положеннях, артефакти стиснення, 

якщо вони є, присутні як періодичний імпульсний шлейф піків сигналу. Ці 

піки сигналу можуть бути додатково посилені за допомогою певної форми 

просторової фільтрації, що робить піки такими, що виділяються на фоні піків 

по сусідству. У цій роботі використовується медіанний фільтр. Тоді згаданий 

1-D профіль сигналу 𝑃𝑆ℎ отримується шляхом віднімання від 𝑆ℎ фільтровану 

версію 𝑀𝑆ℎ (Рис. 2.6). 

  

𝑃𝑆ℎ(𝑗) = 𝑆ℎ(𝑗) − 𝑀𝑆ℎ(𝑗), 

𝑀𝑆ℎ(𝑗) = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 {𝑆ℎ(𝑗 − 𝑘), … , 𝑆ℎ(𝑗), … , 𝑆ℎ(𝑗 + 𝑘)},                   (2.3) 

 

де розмір медіаного фільтру (2k+1) залежить від розміру зображення, H. В 

даній роботі всі тестові зображення розміром 1920х1080 пікселів, а k=4. 

Рис. 2.6 Графік одновимірного профілю 𝑆ℎ по вертикальному напрямку 
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Отриманий 1-D профіль сигналу 𝑃𝑆ℎ внутрішньо виявляє сітку блокі як 

періодичні імпульси, період появи яких залежить від розміру сітки, що була 

обрана під час стиснення зображення. Однак у складних умовах, наприклад, 

для зображень із багатьма краями об'єктів, періодичність регулярних 

імпульсів може бути замаскована шумом в результаті вмісту зображення. Це 

потенційно ускладнює пошук необхідних піків та оцінку їх періодичності. 

Прикладом такого зображення може слугувати штриховані чорні лінії на 

білому фоні. В такому випадку існує ймовірність знаходження не розміру  

блоків, а розміру і частоти появи штрихів. Але, при застосуванні великих 

значень компресії будуть з’являтися артефакти на краях штрихів, які, 

можливо, допоможуть у виявлені розміру блоку. 

 Після визначення розміру блоку (тобто p) зміщення сітки блоків може 

бути безпосередньо отримане з сигналу 𝑃𝑆ℎ, в якому піки розташовані кратно 

розміру блоку. Таким чином, пропонується простий підхід, заснований на 

розрахунку накопичувального значення піків сітки з можливим зміщенням ∆𝑥 

(наприклад, ∆𝑥 = 0: (p - 1) з урахуванням періодичної ознаки). Для кожного 

можливого значення зміщення ∆𝑥 накопичувач визначається як 

  

          𝐴(∆𝑥) = ∑ 𝑃𝑆ℎ(∆𝑥 + 𝑝 ∙ 𝑖),

[𝑁/𝑝]−1

𝑖=1

         ∆𝑥 ∈ [0, 𝑝 − 1].                               (2.4) 

Рис. 2.7 Графік відфільтрованого профілю 𝑀𝑆ℎ по вертикальному напрямку 



  59 

 

Зміщення може бути визначене як: 

  

𝐴(∆𝑥) = 𝑀𝐴𝑋 [𝐴(0) ∙∙∙ 𝐴(𝑝 − 1)].                                            (2.5) 

 

На основі знань про розмір блоку та зміщення сітки можна чітко 

дізнатися положення артефактів стиснення. 

Для прикладу проілюстровано знаходження сітки зображення з кадру 1 

відео «Кліпу» і середньої величини стиснення. 1-D профіль сигналу даного 

зображення наведено на Рис. 2.7. Обрахований розмір сітки p=8. ∆𝑥=0. 

Оскільки артефакти стиснення є локальним явищем, то їх поведінку 

можна обґрунтовано описати на локальному рівні, вказуючи на візуальну силу 

спотворення в межах певної області вмісту зображення. Виходячи з фізичної 

структури артефактів стиснення як просторового розриву, це можна показати 

доволі просто. Для цього необхідно пов’язати енергію, що присутня в градієнті 

артефакту, з енергією, присутньою в градієнті в його найближчих сусідів. Цей 

показник локального спотворення (LDM), що ґрунтується лише на піксельній 

інформації, може бути сформульований як 

 

                   𝐿𝐷𝑀(𝑘) =
𝐸𝑘(𝑖, 𝑗)

𝑓[𝐸𝑉(𝑘)(𝑖, 𝑗)]
,   𝑘 = 1, … , 𝑛,                                         (2.6) 

 

Рис. 2.8 1-D профіль сигналу тестового зображення 
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де 𝑓[𝐸𝑉(𝑘)(𝑖, 𝑗)] позначає функцію об’єднання, в даній роботі це середнє 

значення, 𝐸𝑘  вказує на енергію градієнту, що розрахована для кожного 

окремого артефакту, 𝐸𝑉(𝑘) вказує на енергію градієнту, що розрахована для 

найближчих сусідніх пікселів в межах одного напрямку, а n – загальна 

кількість артефактів на зображені. Оскільки на міру візуального сприйняття 

блоку розриву впливає його безпосереднє оточення, такий підхід є потенційно 

більш точним ніж загальний показник кількості артефактів [76, 86], де загальна 

міра якості оцінюється співвідношенням усереднених розривів на сітці блоків 

та усереднених розривів у пікселях, яких немає на сітці. Крім того, локальну 

видимість спотворення внаслідок маскування тепер можна легко включити, в 

результаті чого вона обчислюється лише за місцем блокування артефактів. Це 

означає, що моделювання HVS на нерелевантних пікселях виключається 

порівняно із глобальним підходом (наприклад, [57, 76, 88]).  

У цій роботі акцентується саме на міжблокову різницю, визначену в [89], 

але в той самий час міра аналізу розширюється за межі блоку на весь артефакт. 

Таким чином, міра локальних спотворень (LDM) реалізована на карті 

градієнта призводить до локального значення блочності на основі пікселів 

(LPB). LPB кількісно визначає артефакт блокування в місці розташування 

пікселів (i, j) як 

 

𝐿𝑃𝐵ℎ(𝑖, 𝑗) =

{
 

 
𝜔 × 𝐵𝐺ℎ       𝑖𝑓𝑁𝐵𝐺ℎ = 0, 𝐵𝐺ℎ ≠ 0,                                         
𝐵𝐺ℎ
𝑁𝐵𝐺ℎ

                             𝑖𝑓𝑁𝐵𝐺ℎ ≠ 0,                                (2.7)

0                    𝑖𝑓𝑁𝐵𝐺ℎ = 0, 𝐵𝐺ℎ = 0                                           

 

 

де 𝐵𝐺ℎ та 𝑁𝐵𝐺ℎ розраховується як 

 

𝑁𝐵𝐺ℎ =
1

2𝑛
∑ 𝐺ℎ(𝑖, 𝑗 + 𝑥)

𝑥=𝑛,…,𝑛,𝑥≠0

.                                           (2.8) 
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Визначення міри LPB можна пояснити наступним чином: 

1. Шаблон виявлення безпосереднього оточення полягає у пошуку 

пікселів, що на n суміжних пікселів ліворуч та праворуч від артефакту. Розмір 

шаблону (2n + 1) призначений пропорційним виявленому розміру блоку p 

(наприклад, n = p / 2), беручи до уваги можливе масштабування декодованих 

зображень. Приклад шаблону показаний на Рис. 2.9, де два сусідні блоки 8 × 8 

(тобто A і B) виокремлюються із реального зображення JPEG. 

 

 

Рис. 2.9 Приклад шаблону артефакту стиснення 

2. 𝐵𝐺ℎпозначає локальну енергію, яка присутня в градієнті 

артефакту стиснення, а 𝑁𝐵𝐺ℎпозначає усереднену енергію градієнта його 

безпосереднього оточенням. Якщо усереднена енергія нульова (𝑁𝐵𝐺ℎ= 0) то 

лише значення локальної енергії артефакту (𝐵𝐺ℎ) визначає міру 𝐿𝑃𝐵ℎ = 𝜔 ×

𝐵𝐺ℎ. За допомогою коефіцієнту ω можна регулювати ступінь міри від 

величини енергії. В даній роботі для простоти обчислень ω = 1. Ситуація 

𝐿𝑃𝐵ℎ= 0 (тобто 𝐵𝐺ℎ= 0) свідчить про те, що не виникає розриву блоку, тобто 

артефакту стиснення немає (альтернативне твердження – артефакт стиснення 

продовжується). Якщо 𝐵𝐺ℎ≠ 0, міра LPB просто обчислюється як відношення 

𝐵𝐺ℎ до 𝑁𝐵𝐺ℎ. 
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3. Міра 𝐿𝑃𝐵ℎвказана у формулах (2.7) – (2.8) для розриву блоку 

вздовж горизонтального напрямку. Показник 𝐿𝑃𝐵𝑣 для вертикальної випадку 

можна легко визначити аналогічним чином. 

Щоб наблизити об’єктивні міри оцінки якості зображень до 

суб’єктивного сприйняття зображень людським оком необхідно включити в 

алгоритм модель HVS [90, 91]. Однак з практичної точки зору вкрай бажано 

зменшити складність моделі HVS для зменшення складності обчислень. У 

даній роботі використовується спрощена модель людського бачення, що 

основана на просторових маскувальних властивостях HVS. Ця модель 

використовує дві основні характеристики HVS: усереднену яскравість фону, 

що оточує артефакт та просторову неоднорідність яскравості фону [91, 92]. Ця 

характеристики відомі як характеристика маскування яскравості та 

характеристика маскування текстури. Це одні з найважливіших 

характеристик, що описують нелінійність сприйняття артефактів людським 

оком. 

У літературі запропоновані різні моделі візуального маскування для 

кількісної оцінки видимості артефактів стиснення на зображеннях [45, 57, 76, 

91, 92]. Серед цих моделей є дві широко використовувані моделі: модель, що 

використовується в GBIM [76], та модель профілю просто помітних 

спотворень (just-noticeable-distortion, JND), використана в [92]. Узагальнена 

метрика обмеження краю блоку (generalized block-edge impairment metric, 

GBIM) [93] є найбільш відомою метрикою в цій області. GBIM виражає 

артефакт стиснення як інтерпіксельну різницю через межі блоку, 

масштабовану за допомогою вагової функції, яка просто вимірює перцептивну 

значимість різниці через локальне просторове маскування HVS. Потім 

загальна кількість артефактів стиснення нормується за тим самим показником, 

що був розрахованим для всіх інших пікселів на зображенні. Основними 

недоліками GBIM є: 
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1. Інтерпіксельна різниця характеризує розрив блоку не в тій мірі, в 

якій локальна блокованість достатньо надійно передбачена; 

2. Модель HVS включає як маскування яскравості, так і маскування 

текстури в одній зважувальній функції, і ефективна інтеграція різних ефектів 

маскування не розглядається, отже, застосування цієї моделі в метриці 

блокування може виявитися невдалим при оцінці вимогливих зображень; 

3. Метрика розроблена таким чином, що модель людського зору 

потрібно розраховувати для кожного пікселя на зображенні, отже вимагає 

великих потужностей для обчислення. 

Модель, що використовується в алгоритмі NPBM проілюстрована на 

Рис. 2.10. Маскування текстури та яскравості реалізовано шляхом аналізу 

властивостей локального сигналу у вікні, що представляє місцеве оточення 

артефакту стиснення. Коефіцієнт видимості як наслідок маскування (тобто 𝑉𝐶𝑡 

та 𝑉𝐶𝑙) обчислюється за допомогою просторової фільтрації з подальшою 

функцією зважування. Потім обидва коефіцієнти поєднуються в єдиний 

візуальний коефіціїнт (visibility coefficient, VC), який кількісно відображає 

перцептивну значимість артефакту. 

 

 

Рис. 2.10 Модель врахування нелінійності сприйняття людського  

ока в методі NPBM 
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На Рис. 2.11 показаний приклад маскування текстур на артефактах 

стиснення, де "a" і "b" – це шаблони, що включають 4 сусідні блоки розміром 

8 × 8 пікселів, витягнуті із зображення, кодованого JPEG. Як видно з правої 

сторони рисунку, візерунок "а" і шаблон "b", як і раніше, суттєво 

демонструють блокові розриви. Однак, як показано на лівій стороні рисунку, 

розриви блоків у візерунку "b" перцептивно маскуються його неоднорідним 

фоном, тоді як розриви блоків у візерунку "a" набагато видніші за рахунок 

однорідного фону. Отже, маскування текстури можна оцінити за місцевою 

фоновою активністю [91]. У цій роботі маскування текстури моделюється з 

розрахунком (VCt) із зазначенням ступеня маскування текстури. Чим вище 

значення цього коефіцієнту, тим менший ефект маскування, а отже, тим 

сильніша видимість артефакту. Процедура моделювання маскування текстур 

складається з трьох етапів: 

1. Виявлення текстури: обчислити локальну фонову активність 

(неоднорідність). 

2. Порогове обмеження: схема класифікації для захоплення 

активних фонових областей. 

3. Функція візуального перетворення (visibility transform function, 

VTF): отримати 𝑉𝐶𝑡 на основі характеристик HVS для маскування текстури. 

 

Рис. 2.11 Ілюстрація маскування текстур на зображені 
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Виявлення текстури може бути виконано, при згортанні сигналу з 

якоюсь формою фільтру високих частот. В даній роботі використовується 

дещо модифікований варіант одного із текстурних енергетичних фільтрів[94]. 

Як показано на Рис. 2.12, T1 та T2 використовуються для вимірювання фонової 

активності у горизонтальному та вертикальному напрямках відповідно. 

Заздалегідь визначений поріг 𝑇ℎ𝑟 (𝑇ℎ𝑟 = 0,15 у даній роботі) застосовується 

для класифікації фону на “плоский” або “текстурний”, що призводить до 

значення активності 𝐼𝑡(𝑖, 𝑗), яке визначається як 

 

𝐼𝑡(𝑖, 𝑗) =  {
0          𝑖𝑓𝑡(𝑖, 𝑗) < 𝑇ℎ𝑟,

𝑡(𝑖, 𝑗)         інакше
                                             (2.9)     

 

𝑡(𝑖, 𝑗) =  
1

48
∑∑𝐼(𝑖 − 3 + 𝑥, 𝑗 − 3 + 𝑦) ∙ 𝑇(𝑥, 𝑦),

5

𝑦=1

5

𝑥=1

                        (2.10) 

 

де 𝐼𝑡(𝑖, 𝑗) позначає інтенсивність пікселів у місці (𝑖, 𝑗), T вибирається як T1 для 

розрахунку текстури в горизонтальному напрямку, а T2 у вертикальному 

напрямку. Слід зазначити, що розподіл обчислень у горизонтальному та 

вертикальному напрямках та використання модифікованої версії текстурного 

енергетичного фільтра, в якому видаляються деякі коефіцієнти шаблону, 

можна зробити, маючи на увазі застосування метрики блокування. Фільтри 

текстур потрібно застосувати на випадок поширення цих тверджень на інші 

об’єктивні показники. 
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Рис. 2.12 Маска фільтру для виявлення текстур. T1 – вертикальна,  

Т2 – горизонтальна 

Функція VTF відповідає до перцептивних властивостей людини, що 

означає, що коефіцієнт видимості 𝑉𝐶𝑡(𝑖, 𝑗) обернено пропорційний 

(нелінійний) значенню активності 𝐼𝑡(𝑖, 𝑗). Приклад такої функції перетворення 

може бути визначена як 

 

𝑉𝐶𝑡(𝑖, 𝑗) =
1

(1 + 𝐼𝑡(𝑖, 𝑗))
𝑎 ,                                                 (2.11) 

 

де 𝑉𝐶𝑡(𝑖, 𝑗) = 1, коли артефакт знаходиться на "плоскому" тлі, а α> 1 (α> 5 у 

даній роботі) використовується для регулювання нелінійності. Ця форма VTF 

є наближенням, яке вважається досить хорошим. 

У багатьох психовізуальних експериментах було встановлено, що 

чутливість зорової системи людини до змін яскравості залежить (є нелінійною 

функцією) від середньої локальної яскравості [59, 91, 92, 95]. На Рис. 2.13 

показаний приклад маскування яскравості блокуючих артефактів, де "а" і "b" - 

це синтетичні візерунки, кожен з яких включає 2 сусідні блоки з різними 

рівнями сірого. Хоча різниця інтенсивності між двома блоками однакова в 

обох візерунках, розрив у блоці шаблону "b" набагато видніший, ніж у шаблоні 

"a" через різницю у яскравості фону. У цій роботі маскування яскравості 

моделюється на основі двох емпірично керованих властивостей HVS: 
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1. спотворення в темному оточенні має тенденцію бути менш 

помітним, ніж в яскравому оточенні [59, 92]  

2. спотворення найбільш помітне для оточення із середнім 

значенням освітленості від 70 до 90 (з центром приблизно при 81) на 8-бітових 

зображеннях у сірому [94]. 

 

 

Рис. 2.13 Ілюстрація маскування яскравості артефакту стиснення 

Процедура моделювання маскування яскравості складається з двох 

етапів: 

1. Визначення локальної яскравості: обчислення середньої локальної 

яскравості фону; 

2. Функція перетворення видимості (VTF): отримання коефіцієнту 

видимості (𝑉𝐶𝑙) на основі характеристик HVS для маскування яскравості. 



  68 

 

Локальна освітленість певного артефакту обчислюється за допомогою 

зваженого фільтра низьких частот, як показано на Рис. 2.14, в якому деякі 

коефіцієнти шаблону встановлені в «0». Локальна яскравість Il (i, j) задана як 

 

𝐼𝑙(𝑖, 𝑗) =
1

26
∑∑𝐼(𝑖 − 3 + 𝑥, 𝑗 − 3 + 𝑦) ∙ 𝐿(𝑥, 𝑦)

5

𝑦=1

5

𝑥=1

,                  (2.12) 

 

де L обрано як L1 для розрахунку яскравості фону в горизонтальному 

напрямку та L2 у вертикальному напрямку. Знову ж, розподіл обчислення в 

горизонтальному та вертикальному напрямках та використання 

модифікованого фільтра низьких частот, в якому деякі коефіцієнти шаблону 

встановлені в 0, виконується із застосуванням метрики блокування. 

 

 

Рис. 2.14 Маска фільтру низьких частот. L1 – вертикальна,  

L2 – горизонтальна 

Для простоти взаємозв'язоку між коефіцієнтом видимості 𝑉𝐶𝑙(𝑖, 𝑗) та 

локальною яскравістю 𝐼𝑙(𝑖, 𝑗) моделюється нелінійна функція (наприклад, 

закон потужності) для низької фонової яскравості (тобто нижче 81) і 
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апроксимується лінійною функцією при більшій яскравості фону (тобто вище 

81). Ця функціональна поведінка математично описана як 

 

𝑉𝐼𝑙(𝑖, 𝑗) =

{
 

 (
𝐼𝑙(𝑖, 𝑗)

81
)

1/2

                  𝑖𝑓(0 ≤ 𝐼𝑙(𝑖, 𝑗) ≤ 81,

(
1 − 𝛽

174
) ∙ (81 − 𝐼𝑙(𝑖, 𝑗)) + 1    інакше,

                      (2.13) 

 

де 𝑉𝐶𝑙(𝑖, 𝑗) досягає найвищого значення 1, коли 𝐼𝑙(𝑖, 𝑗) = 81, а 0 <β <1 (β = 0,7 

в даній роботі) використовується для регулювання нахилу лінійної частини 

цієї функції. 

Видимість артефакту залежить від різних маскуючих ефектів, які 

співіснують у HVS. Як ефективно їх інтегрувати, є важливим питанням 

отримання точної моделі сприйняття [95]. Оскільки маскування по суті є 

місцевим явищем, місцевість у видимості спотворення внаслідок маскування 

зберігається в стратегії інтеграції обох ефектів маскування. Такий підхід 

схематично наведено на Рис. 2.15. На основі локального вмісту зображення, 

що оточує артефакт стиснення спочатку розраховується маскування текстури. 

Якщо локальна активність у цій зоні перевищує заданий поріг (формула (9)), 

застосовується коефіцієнт видимості 𝑉𝐶𝑡 з наступним застосуванням 

коефіцієнта маскування яскравості 𝑉𝐶𝑙. Якщо місцева активність у цьому 

районі низька, застосовується лише 𝑉𝐶𝑙. Застосування 𝑉𝐶𝑙, де це належним 

чином поєднується з 𝑉𝐶𝑡, призводить до вихідного значення VC. 
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Рис. 2.15 Підхід врахування нелінійності сприйняття людського  

ока в методі NPBM 

Локальна міра LPB, визначена у даному розділі, ґрунтується виключно 

на сигналі, і тому не обов'язково дає перцептивно стійкі результати. Модель 

людського зору, наведена у даному розділі, спрямована на видалення 

перцептивно незначущих компонентів завдяки візуальному маскуванню. 

Інтеграцію цих двох елементів можна просто виконати на місцевому рівні, 

використовуючи вихідні дані моделі людського зору (VC) [96] як ваговий 

коефіцієнт для масштабування  метрики LPB, що призводить до перцептивної 

метрики (local perceptual blockiness metric, LPBM). Оскільки горизонтальні та 

вертикальні артефакти блокування розраховуються окремо, LPBM для 

розриву блоку вздовж горизонтального напрямку описується як 

 

𝐿𝑃𝐵𝑀ℎ(𝑖, 𝑗) = 𝑉𝐶(𝑖, 𝑗) × 𝐿𝑃𝐵ℎ(𝑖, 𝑗),                                    (2.14) 

 

Метрика LPBM несе інформацію про наявність та міру артефактів 

стиснення з врахуванням перцептивної складової, тобто нелінійності 

сприйняття яскравості та блочності людським оком. Значення цієї міри варіює 

від 0 до теоретичного максимуму 255. Видно, що максимальне значення VC 

сягає 1 в той момент, коли артефакт стиснення знаходиться на фоні 
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однорідності яскравого кольору. Максимальне значення градієнту для 

зображення 8 бітів на канал на границі максимально білого та максимально 

чорного зображення складає 255. Але це можливе тільки у штучних 

зображеннях на кшталт чорних смуг шириною в один піксель на білому фоні. 

Варто відмітити, що в реальних зображеннях при великих показниках 

компресії на границі світлий-темний виникають додаткові артефакти, які 

зменшать максимальне значення метрики. 

Наступним кроком модифікованого методу є знаходження значень в 

метриці 𝐿𝑃𝐵𝑀ℎ, що є і в градієнті 𝐺ℎ. Це саме ті пікселі зображення, що мають 

найбільшу перцептивну метрику та слугують найбільшим суб’єктивним 

показником сприйняття артефактів стиснення людським оком. 

 Якщо одну множину пікселів позначити як 𝐴𝜌, а іншу 𝐵𝜌, то перетином 

двох множин буде множина, наприклад, 𝐶𝜌, в якій є пікселі і з 𝐴𝜌і з 𝐵𝜌: 

 

𝐶𝜌 = 𝐴𝜌 ∩ 𝐵𝜌                                                          (2.16) 

 

Щоб врахувати повторюваність пікселів, необхідно передбачити 

операції над множинами. Операції над множинами у вигляді їх перетинів 

дозволяють вказати ті їх елементи, які входять як в одну множину, так і в інші. 

Деякі традиційні методи, реалізовані в різних математичних пакетах, 

дозволяють отримати такі елементи. Однак при обробці зображень необхідно 

ще отримати повторювані пікселі, значення яких присутні одночасно в двох 

множинах. Ця операція дозволить виявити пікселі зображення, які формують 

артефакти на ньому, перш за все блочні артефакти. Тоді кількість пікселів, що 

відносяться до артефактів, можна буде порівняти з кількістю пікселів всього 

зображення. 

В основі запропонованого алгоритму лежить існуючий алгоритм NPBM, 

в якому після основних операцій застосовується функція, що дозволяє 
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визначати спільність наявності пікселів (елементів) в порівнюваних матрицях 

зображень, отриманих після обробки напівтонового зображення з 

обчисленням для них градієнта і певної згортки зображень з параметрами, 

запропонованими в [35]. При реалізації модифікованого алгоритму NPBM за 

базу були взяті бібліотечні функції системи MATLAB по обробці множин, 

включаючи функцію ismember. З її допомогою визначається спільна 

присутність однакових елементів в двох матрицях напівтонового зображення. 

 

 

Рис. 2.16 Схема модифікованого алгоритму NPBM 
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Пропонований алгоритм використовує ті ж постійні параметри, що і в 

класичному алгоритмі NPBM. 

Схема пропонованого модифікованого алгоритму NPBM показана на 

рисунку 2.16, завершення якого закінчується обчисленням імовірнісних 

метрик по горизонтальних і вертикальних розмірами напівтонового 

зображення з подальшим усередненням результату. 

Представлені на рисунку 2.16 імовірнісні метрики можуть бути 

представлені у вигляді метрик для відеозображень з низькими спотвореннями, 

які прямують до одиниці, або у вигляді доповнення, коли вони будуть 

прямувати до нуля. 

Таблиця 2.4 

Значення NPBM метрик класичного і модифікованого алгоритму 

Назва зображення NPBM mNPBM 

Прапор України 0.2611 0 

Малий Герб України 0.3359 0 

Прапор Кіровограду 0.1908 0 

Герб Кіровограду 0.3416 0.1731 

Символ Державного 

університету телекомунікацій 

0.2715 0.1837 

Зелений 0 0 

Синій 0 0 

Терракотовий 0.0324 0 

Чорний 0 0 

 

Остаточний результат формується як середнє арифметичне значень цих 

двох метрик. Приймемо, що метрика зображень з блочними артефактами є 

ймовірність того, що на зображенні присутні блочні артефакти. Така метрика 

повинна мати високі значення ймовірності, тобто прагнути до одиниці. 
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Як доповнення до алгоритму на Рис. 2.16 пропонується перевірка на 

число унікальних пікселів напівтонового зображення. В цьому випадку для 

чистих кольорів кількість унікальних пікселів невелике, і тоді імовірнісна 

метрика для них буде відрізнятися на величину доповнення. Результати 

обробки деяких зображень представлені в таблиці 2.4, в якій модифікований 

алгоритм NPBM позначений як m-NPBM (modified-NPBM). 

Як видно з отриманих результатів в таблиці, підрахунок числа 

унікальних пікселів дозволив визначити адекватні значення метрик для чистих 

і майже чистих зображень, що не можуть виконувати функції niqe, brisque 

системи MATLAB і метод, IL-NIQE. При цьому, розрахунок метрик для 

чистих зображень здійснюється за алгоритмом, наведеним на рРис. 2.16 з 

урахуванням тільки того, що в разі виявлення числа унікальних пікселів 

менше наперед заданого числа, наприклад, 5, то метрика визначається як 

додаток ймовірнісної метрики пропонованого модифікованого алгоритму 

NPBM. Слід зазначити, що число унікальних пікселів повнокольорового 

відеозображення може перевищувати число таких пікселів напівтонового 

відеозображення. 

Як і в випадку відомих алгоритмів (NPBM, NIQE, BRISQUE, IL-NIQE) 

для зображень з артефактами іншого типу, ніж блочними, пропонований 

алгоритм також повністю не справляється з нереферентною оцінкою якості 

зображень. У пропонованому методі за основу був прийнятий алгоритм NPBM 

[73], в якій включена операція перетину множин (масивів пікселів) з 

визначенням можливих повторень. Ці елементи новизни відображені в 

алгоритмі Рис. 2.16. Пропонується також попередній аналіз напівтонового 

відеозображення з метою виявлення в ньому кількості унікальних пікселів. як 

і в самому алгоритмі NPBM, зазначені операції здійснюються при 

горизонтальному і вертикальному обході напівтонового (його двовимірної 

матриці пікселів) і результат усереднюється. 
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Для порівняння існуючого алгоритму NPBM і пропонованого були 

досліджені кадри тестового відео «Герб та Прапор», представлені на  

Рис. 1.2, на яких є блочні артефакти. Результати визначення числових метрик 

зведені в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Результати тестування двох алгоритмів 

Назва відео Якість Метрика NPBM Метрика m-NPBM 

Кліп 

0% 2.7899 0.9852 

20% 2.2464 0.7933 

40% 1.7284 0.6104 

60% 0.9436 0.3332 

80% 0.6383 0.2254 

Оригінал 0.5077 0.1793 

Прапор та 

Герб 

0% 2.9026 0.9524 

20% 2.3372 0.7668 

40% 1.7983 0.5900 

60% 0.9817 0.3221 

80% 0.6640 0.2179 

Оригінал 0.5282 0.1733 

 

Результати, що представлені в таблиці мають очевидну кореляцію між 

собою. Для наглядного представлення результатів побудовані залежності 

приведенні до максимального значення метрик. Вони показі на Рис. 2.17. 
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Рис. 2.17 Порівняння метрики алгоритмів NPBM та m-NPBM для відео 

«Кліп» 

   

Кадр 1 Кадр 31 Кадр 61 

   

Кадр 91 Кадр 121 Кадр 151 

Рис. 2.18 Відео для досліджень 

Порівняно близький характер зміни наведених значень метрик NPBM і 

пропонованого m-NPBM показує практично ідентичний характер 

нереферентної оцінки якості тестових відеозображень. Тільки в 

пропонованому алгоритмі діапазон зміни значень метрик укладений в інтервал 

[0; 1]. Тому оцінку якості зображень на основі запропонованого алгоритму 

можна назвати ймовірнісною, оскільки розрахунок метрик заснований на 

визначенні часток від цілого. 
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Кадр 1 Кадр 51 Кадр 101 

   

Кадр 151 Кадр 201 Кадр 251 

Рис. 2.19 Відео для досліджень 

Розглянемо роботу існуючих алгоритмів NPBM, NIQE, BRISQUE і 

пропонованого алгоритму, якому присвоїли ім'я m-NPBM, на тестових 

відеозображеннях, представлених на Рис. 2.18 та Рис. 2.19. Розміри цих 

відеозображень рівні 1920х1080 пікселів (Px), глибина кольору 24 біт на 

піксель. 

Результати обробки зображень зведені в таблиці 2.6. 

Аналіз отриманих результатів показує, що з точки зору суб'єктивної 

оцінки якості зображень, найбільш адекватні результати відповідають 

пропонованим алгоритму m-NPBM і за суб'єктивною оцінкою відео 

«Велоперегони в лісі» має візуально найменші спотворення, а по іншим 

існуючим алгоритмам воно таким не є. 

Таблиця 2.6 

Результати обробки відеозображень алгоритмами NPBM,  

NIQE, BRISQUE і m-NPBM 

Назва відео Якість NPBM m-NPBM NIQE BRISQUE 

Баскетбольний 

матч 

0% 2.5709 0.9746 8.4976 57.1140 

20% 2.1947 0.7298 7.8699 53.3549 
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40% 1.8193 0.5621 6.5352 48.6604 

60% 1.6573 0.4603 5.8844 45.5485 

80% 1.4946 0.3259 4.0218 41.8590 

Оригінал 1.4412 0.2680 3.6085 37.3289 

 Велоперегони 

в лісі 

0% 2.2610 0.9777 8.7679 59.647 

20% 2.1145 0.8016 7.5648 58.7179 

40% 1.9138 0.6293 6.9107 52.0307 

60% 1.5228 0.4758 5.6257 48.6888 

80% 1.3096 0.4353 4.2693 44.3507 

Оригінал 1.1905 0.3363 3.3474 38.912 

 

2.2.2. Розробка нереферентного методу, що оснований на 

властивостях зображення з артефактами стиснення 

 Для початкового аналізу відеозображень типу блочних артефактів були 

створені відеоматеріали за допомогою відеогри The Legend of Zelda: Breath of 

The Wild. Зображення кадрів відеоряду можна побачити на Рис. 2.20. Відео має 

розмір 1280х720 пікселів і глибину кольору 24 біта на піксель на рисунку 2.21.  

   

Кадр 1 Кадр 31 Кадр 61 

   

Кадр 91 Кадр 121 Кадр 151 

Рис. 2.20 Відео для досліджень 
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Кадр 1 Кадр 31 Кадр 61 

   

Кадр 91 Кадр 121 Кадр 151 

Рис. 2.21 Спотворені кадри тестового відео 

Для початку розглянемо декілька стоп-кадрів з тестових відеофайлів, 

представлених на рисунках, цікавить залежність рівня яскравості для 

декількох ліній по ширині і висоті зображень. Окремі лінії яскравості 

дозволять чітко спостерігати за їх змінами. Варто відзначити характер зміни 

рівня яскравості, щоб використовувати в подальшому ці особливості для 

розробки методу для нереферентної оцінки якості зображень та кадрів відео  з 

артефактами стиснення. 

 

 

Рис. 2.22 Зміна яскравості по горизонталі кадру 1 оригінального відеоряду 
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Відправною точкою для побудови алгоритму і програми для 

нереферентного визначення якості відеозображень служать діаграми, наведені 

на рисунках ( Рис. 2.22, Рис. 2.23), на яких показані криві яскравості пікселів 

по заданому виміру напівтонових зображень – оригінального та з вираженими 

блочними артефактами. 

 

 

Рис. 2.23 Зміна яскравості по вертикалі кадру 1 оригінального відеоряду 

 

Рис. 2.24 Зміна яскравості по вертикалі кадру 1 спотвореного відеоряду 
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Рис. 2.25 Зміна яскравості по горизонталі кадру 1 спотвореного відеоряду 

Аналіз графіків зміни яскравості зображень з блочними артефактами і 

без них дає підставу фіксувати довжину прямолінійних ділянок, як по висоті, 

так і по ширині розглянутого напівтонового зображення. Аналізуючи довжину 

таких ділянок можна зрозуміти на скільки були спотворені зображення. Адже 

з алгоритму роботи форматів стиснення випливає, що дуже подібні кольори 

будуть замінені на однаковий колір. 

Отже, якщо в оригінальному зображені на ділянці було 10 кольорів, що 

відрізнялися один від одного на невелику величину, то у вихідному зображені 

вони можуть бути замінені на один колір, значення якого буде величина 

близька до середньої. Для пропонованого алгоритму це і буде «поличка». При 

цьому довжину прямолінійних ділянок можна задавати заздалегідь у вигляді 

цілого числа, яке буде розглядатися як маска. Нехай ім'я такої змінної буде 

limiter (лімітор). Аналіз зображень буде зводитися до цифрової обробки 

відповідних двовимірних масивів пікселів, як напівтонових зображень, так і 

складових – за кольоровими каналами моделі RGB, тобто по каналу червоного, 

зеленого і синього кольорів. Основна частина алгоритму (якому було дано ім'я 

SLBM, Straight line blocking metric) з визначенням прямолінійних ділянок в 

напівтоновому зображенні представлена на рисунку 2.12. 
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Схема алгоритму, наведена на рисунку 2.26, повинна застосовуватися 

двічі – спочатку для матриці вихідного напівтонового зображення, а потім для 

транспонованою матриці. Пояснення до роботи розробленого алгоритму  

наведені на рисунках (Рис. 2.27, Рис. 2.28), на яких показані залежності 

статистичної ймовірності артефактів – метрики артефактів на тестових 

відеозображеннях з різним рівнем спотворень типу блочних артефактів від 

величини лімітору в алгоритмі SLBM з різним максимальним діапазоном 

зміни лімітору. 

 

Рис. 2.26 Блок схема роботи алгоритму SLBM 
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На рисунках (Рис. 2.27, Рис. 2.28) наведені залежності ймовірності 

артефактів для простих зображень без видимих спотворень. Як видно з 

рисунків, ймовірність появи артефактів стиснення пов'язана як з розміром 

лімітора в алгоритмі SLBM, так і з числом перепадів яскравості зображення. 

Чим більше величина перепаду яскравості, тим більше є прямих ліній на 

зображенні, тим більша ймовірність наявності артефактів на зображенні. Ця 

ймовірність приймається за нереферентну метрику якості відеозображень. 

Метрика лежить в напівінтерфалі [0; 1). 

 

 

Рис. 2.27 Ймовірність артефактів для лінії яскравості пікселів оригінального 

зображення 

 

Рис. 2.28 Ймовірність артефактів для лінії яскравості пікселів спотвореного 

зображення 
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У разі, коли число унікальних пікселів яскравості мале, наприклад, 

менше деякої межі, наприклад, 7, то розрахункова метрика визначається у 

вигляді доповнення до одиниці. Це дозволяє досліджувати «чисті» зображення 

– червоного, сірого, оранжевого, чорного кольорів і т. д. Слід зазначити, що 

такі зображення не можуть досліджуватися існуючими методами niqe і brisque  

системи MATLAB. 

В результаті оцінки лінійної кореляційної зв'язку значень метрик 

розробленого алгоритму SLBM з відомими алгоритмами NIQE, BRISQUE, 

отримані такі результати, які свідчать про значний кореляційний зв'язок з 

пропонованим алгоритмом при досліджені кадрів відео з Рис. 2.20 та Рис. 

2.21. Значення кореляційного аналізу наведено у таблицях  (Таблиця 2.7, 

Таблиця 2.8) 

Таблиця 2.7 

Коефіцієнти кореляційного аналізу між методами  

NIQE, BRISQUE та SLBM 

 NIQE BRISQUE SLBM 

NIQE 1.0000 0.9183 0.8007 

BRISQUE 0.9183 1.0000 0.7929 

SLBM 0.8007 0.7929 1.0000 

 

Таблиця 2.8 

Похибки кореляційного аналізу між методами 

 NIQE, BRISQUE та SLBM 

 NIQE BRISQUE SLBM 

NIQE 1.0000 0.0035 0.0138 

BRISQUE 0.0035 1.0000 0.0162 

SLBM 0.0138 0.0162 1.0000 
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2.2.3. Розробка методу оцінки артефактів на відео на основі 

коефіцієнту варіації 

 Основою пропонованого методу є такий безрозмірний статистичний 

показник як коефіцієнт варіації 𝑉𝑖,𝑗 [97], формула обрахунку якого наведена 

нижче: 

𝑉𝑖,𝑗 =
𝑆𝑖,𝑗

𝑥𝑖,𝑗
∙ 100%             𝑖 = 1,𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1,𝐻,       (2.16) 

 

де 𝑆𝑖,𝑗 – середнє квадратичне відхилення 

𝑥𝑖,𝑗 – середнє арифметичне 

𝑊 – ширина зображення 

𝐻 – висота зображення 

 Коефіцієнт варіації часто використовується в хімії та біології як міра 

вираження точності та повторюваності результату [98]. Також він активно 

використовується в інженерній фізиці при розрахунках якості чи оцінці 

надійності [99]. Крім того, цей коефіцієнт використовується економістами та 

інвесторами в економічних моделях. 

Коефіцієнт варіації показує ступінь змін по відношенню до середніх 

показників вибірки. Варто звернути увагу на те, що коефіцієнт варіації можна 

застосовувати тільки для даних, які мають значимий нуль. Так як значення 

кольору в кожному пікселю приймає значення в діапазоні [0,255] то його 

можна застосовувати для обрахунків зображень. Також його можна 

застосовувати на вибірках, де середнє арифметичне значення більше нуля, 

тому це треба врахувати під час дослідження чорних смуг відеозображення. 
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Кадр 1 Кадр 26 Кадр 76 

   

Кадр 101 Кадр 126 Кадр 151 

Рис. 2.29 Відео для досліджень 

Розрахунок коефіцієнта варіації [100] треба здійснювати як по рядкам, 

так і по стовпчикам двовимірного масиву напівтонового або одноканального 

зображення. Наприклад, для i-го рядка двовимірної матриці розрахунок 

виконується за формулами визначення середнього арифметичного і середньо 

квадратичного відхилення. 

𝑥𝑖 =
1

𝐻
∑𝑥𝑖

𝐻

𝑗=1

, 𝑠𝑖 = √
1

𝑊 − 1
∑(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)

2

𝑊

𝑗=1

                                 (2.17) 

 

Всі наступні дослідження будуть відбуватися на відео трансляції 

футбольного матчу Україна-Швеція (до речі, Україна перемогла з  

рахунком 2-1). Футбольний матч був обраний навмисно, адже там присутні 

ділянки з рівномірно зеленим полем і артефакти під час стиснення відео 

будуть помітні в першу чергу. Кадри з відео зображені рисунку 2.29. 

Для попереднього опису алгоритму нереферентної оцінки якості 

зображень побудовані характерні залежності коефіцієнта варіації для одного 

кадру з відео. Також відео було стиснене і взятий для порівняння цей самий 

кадр вже стиснутого відео. Результати показані на рисунках (Рис. 2.30, Рис. 

2.31). 
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Рис. 2.30 Графік зміни коефіцієнту варіації оригінального зображення  

по ширині 

 

Рис. 2.31 Графік зміни коефіцієнту варіації стиснутого  

зображення по ширині 

На рисунку Рис. 2.31 характерним є те, що коефіцієнт варіації по всіма 

розмірами картинки помітно відрізняється від нуля. На рисунку Рис. 2.30 

коефіцієнт варіації наближається до нуля. Це дає підставу обробляти ті чи інші 

зображення на основі зміни коефіцієнту варіації [17]. При цьому доцільно 

досліджувати тестове зображення на кількість унікальних пікселів, щоб, 

наприклад, виявити чисті кольори, наприклад, червоний, чорний і т. д. 

Особливу увагу необхідно приділяти саме чорному зображенню, адже 
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яскравість пікселю в такому випадку буде нуль. Схема пропонованого 

алгоритму нереферентної оцінки якості відео з розрахунком коефіцієнту 

варіації представлена на рисунку 2.32. 

 

Рис. 2.32 Блок-схема алгоритму CVIQA 

На схемі, матриця Mg отримана з напівтонового зображення, а матриця 

Mgt отримана після транспонування матриці Mg. Контейнер Cnzer 

призначений для збору пікселів, яскравість яких відмінна від нуля і з 
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повторним пошуком значення коефіцієнту варіації. Результуюча оцінка 

складається із середнього арифметичного значення 10% найнижчих 

коефіцієнтів. 

 

Рис. 2.33 Зміна коефіцієнту варіації по ширині для оригінального кадру 

Застосуємо описаний алгоритм до кадрів відео без видимих спотворень 

і кадрів з помітними спотвореннями. На рисунках (Рис. 2.33, Рис. 2.34) 

наведені залежності зміни коефіцієнтів варіації для кадру 1 з відео 

«Біскетбольний матч» (Рис. 2.18). 

 

 

Рис. 2.34 Зміна коефіцієнту варіації по висоті для оригінального кадру 
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Рис. 2.35 Зміна коефіцієнту варіації по ширині для стиснутого кадру 

Попередньо обчислені значення метрик наступні. 

Для оригіналу: 0.4570. 

Для зображення з блочними артефактами: 0.7328. 

У пропонованому алгоритмі нереферентної оцінки якості зображень 

обчислення числових метрик не пов'язані з порівнянням з будь-яким еталоном. 

Наведені приклади дають порівняльну оцінку для зображень з артефактами і 

без них. 

 

Рис. 2.36 Зміна коефіцієнту варіації по висоті для стиснутого кадру 

Для подальшої простоти назвемо цей алгоритм coefficient of variation 

image quality assessment (CVIQA). 
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На графіку (Рис. 2.37) наведені значення метрик розробленого 

алгоритму (CVIQA). Видно, що є чітка залежність між значенням метрики та 

якістю зображення. 

 

Рис. 2.37 Графік залежності значення метрики CVIQA від якості кадру з відео 

«Футбольний матч» 

Результати, представлені в на графіку, на перший погляд корелюють між 

собою. Дослідження значень метрик, відображених на графіку, за рангових 

кореляція Спірмана, Кендалла і Пірсона між пропонованим алгоритмом 

(CVIQA) і NIQE, BRISQUE, IL-NIQE наведені в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.9 

Аналіз рангової кореляції між пропонованим алгоритмом CVIQA та 

відомими алгоритмами 

Алгоритм 

порівняння 

Оцінка 

кореляційного 

зв'язку 

Ім'я рангової кореляці 

Спірмена Кендалла Пірсона 

NIQE\CVIQA 

Rho 0.7816 1.0000 0.8391 

pval 0.0178 0.0028 0.0367 

BRISQUE\CVIQA 

Rho 0.7969 1.0000 0.8458 

pval 0.0113 0.0028 0.0339 

IL-NIQE\CVIQA 

Rho 0.7477 1.0000 0.8959 

pval 0.0182 0.0028 0.0157 
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У таблиці 2.9 rho – коефіцієнт лінійної кореляції, pvalue – ймовірність 

помилки кореляції. Як видно з результатів таблиці, пропонований алгоритм 

CVIQA дає лінійну кореляційний зв'язок з відомими алгоритмами NIQE, 

BRISQUE, IL-NIQE. 

Результати оцінки якості тестових зображень, що зображені на 

 Рис. 2.1, наведені у таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Результати аналізу тестових зображень з рисунку 2.1 відомими та 

пропонованим методами 

Назва зображення NIQE BRISQUE IL-NIQE NPBM CVIQA 

Прапор України    0.2611 0 

Малий Герб України 12.1492 45.1733 144.2167 0.3359 0 

Прапор Кіровограду 11.2029 44.8899 148.8447 0.1908 0 

Герб Кіровограду 5.8054 45.9261 62.7623 0.3416 0.0347 

Символ Державного 

університету телекомунікацій 

 44.0622 123.5721 0.2715 0.0354 

Зелений   63.2456 0 0 

Синій   63.2456 0 0 

Терракотовий   63.2456 0.0324 0 

Чорний    0 0 

 

Алгоритм IL-NIQE призначений, перш за все, для оцінки якості 

зображень з артефактами стиснення, тому більшість результатів в деякій 

ступені не відповідають дійсності. А ось для оцінки деяких цілком якісних 

зображень (наприклад, державних гербів) він, мабуть, не підходить. 

Результати оцінки якості гербів в таблиці краще у пропонованого алгоритму –  

алгоритму CVIQA. 
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Також було прийнято рішення проаналізувати зображення гербу 

Кіровограду та символу Державного університету телекомунікацій всіма 

існуючими методами з додаванням різного рівню гаусово шуму. Як показано 

на графіку (Рис. 2.38), алгоритм CVIQA єдиний з представлених в даному 

тесті, який зміг чітко проранжувати зображення відповідно рівню шуму. Для 

наглядності отримані результати були пронормовані по найбільшому 

значенню для кожного методу. Методи NIQE, BRISQUE, IL-NIQE 

налаштовані відслідковувати та оцінювати артефакти стиснення, а не шум на 

зображеннях, тому і не впоралися з цією задачею. Алгоритм CVIQA впорався 

з цією задачею. Як видно з графіків, алгоритм CVIQA чітко вказує різницю 

між зображеннями, на відміну від інших методів. Для інших методів нема 

стабільного розуміння рівня якості зображень. Як видно з Рис. 2.38 значення 

метрики BRISQUE спочатку спадає при збільшені рівні шуму, а потім різко 

зростає з поступовим зменшенням значення. Метод NIQE до рівня шуму 28% 

відображав адекватну оцінку, але далі почав збільшувати значення метрки, 

хоча найгіршому зображенню був присвоєний найгірший бал. На відміну від 

попередніх методів, IL-NIQE взагалі не придатний до аналізу зображень на 

рівень шуму, адже його результати, очевидно, зовсім не відображають суть. 

Аналіз Рис. 2.39 вказує на те, що графік залежності метрики від рівня шуму 

для методу BRISQUE має такий самий характер змін, як і для попереднього 

зображення. Можливо з певними поправками цей метод може бути 

використаний для аналізу рівня шуму на зображеннях, але це тема додаткових 

досліджень. Всі інші методи підтвердили свою неефективність для аналізу 

шумів на зображеннях. 
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Рис. 2.38 Графік залежності метрик NIQE, BRISQUE, IL-NIQE та CVIQA в 

залежності від рівня гаусового шуму на зображені «Герб Кіровограду» 

 

Рис. 2.39 Графік залежності метрик NIQE, BRISQUE, IL-NIQE та CVIQA в 

залежності від рівня гаусового шуму на зображені «Символ Державного 

університету телекомунікацій» 

Також в аналогічний спосіб був проведений аналіз зображень на 

предмет шуму типу сіль та перець. Даний тип шуму додає дуже яскраві, або 

дуже темні вкраплення у зображення. Графіки залежностей значень метрик від 
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рівня шуму типу сіль та перець зображені на рисунках (Рис. 2.40, Рис. 2.41). З 

даним видом шуму всі методи змогли відрізнити найгірше від найкращого 

зображення. Це свідчить про те, що методи NIQE, BRISQUE та IL-NIQE 

налаштовані для аналізу даних видів артефактів.  

 

Рис. 2.40 Графік залежності метрик NIQE, BRISQUE, IL-NIQE та CVIQA в 

залежності від рівня шуму типу сіль та перець на зображені «Герб 

Кіровограду» 

 

Рис. 2.41 Графік залежності метрик NIQE, BRISQUE, IL-NIQE та CVIQA в 

залежності від рівня шуму типу сіль та перець на зображені «Символ 

Державного університету телекомунікацій» 
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Отримані результати дозволяють дослідити їх на предмет рангової 

кореляції. В таблиці 2.11 наведено значення коефіцієнтів кореляції методами 

Спірмана, Кендалла та Пірсона. Як видно з таблиці, значення метрик 

показують стабільну додатну кореляцію з малою ступенем похибки. Отже, 

пропонований метод CVIQA придатний не тільки для виявлення артефактів 

стиснення, а й визначення рівня шумів типу сіль та перець і гаусового 

шуму[101]. 

 

Таблиця 2.11 

Результати аналізу рангової кореляції між методами  

NIQE, BRISQUE та CVIQA 

Алгоритм 

порівняння 

Оцінка 

кореляційного 

зв'язку 

Ім'я рангової кореляці 

Спірмена Кендалла Пірсона 

NIQE\CVIQA 

Rho 0.9559 0.8667 0.9100 

pval 0.0010 0.0024 0.0006 

BRISQUE\CVIQA 

Rho 0.7093 0.5333 0.9076 

pval 0.0045 0.0099 0.0007 

IL-NIQE\CVIQA 

Rho 0.9956 0.9778 0.9927 

pval 0.0001 0.0018 0.0002 

 

Зображення з мінімальними значеннями метрик нереферентної оцінки 

якості зображень (зменшеного розміру) показані на рисунку 2.42 із 

зазначенням величини метрик алгоритмів NIQE, BRISQUE і пропонованого 

алгоритму CVIQA. 

Розглянуті алгоритми визначають картинки з малими значеннями своїх 

метрик і великими спотвореннями, а картинки з помітними перекручуваннями 

характеризуються малими значеннями метрик. Щодо хороших картинок 

думка експертів може розходитися, що відповідає результатам програмної 

оцінки якості зображень. 
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Аналогічно можна сказати і щодо умовно картинок з умовно великими 

спотвореннями. Однак, нереферентні алгоритми і методи призначені в першу 

чергу для виявлення артефактів на зображеннях. І тут, як показано вище, має 

значення, які артефакти розглядаються. Найбільш задовільні результати 

виходять визначенні артефактів стиснення для розглянутих алгоритмів, 

включаючи пропонований алгоритм CVIQA. Тестування гаусовим шумом 

показала неефективність методів NIQE, BRISQUE та IL-NIQE, а пропонованйи 

алгоритм зміг впоратися з такою задачею. Тестування шумом типу сіль та 

перець під силу алгоритмам NIQE, BRISQUE та IL-NIQE, пропонований 

алгоритм показав позитивну кореляцію з відомим методами, що вказує на його 

придатність до використання в даному виді оцінок якості зображень. 

  

Герб Кіровограду + шум 

типу сіль та перець 

Символ Державного 

університету телекомунікацій 

+ шум типу сіль та перець 

  

Герб Кіровограду + 

гаусовий шум 

Символ Державного 

університету телекомунікацій 

+ гаусовий шум 

Рис. 2.42 Зображення, які отримали найгірший бал алгоритмом CVIQA 
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Тестування наведеного алгоритму CVIQA з варіантами дослідження 

окремих зображень або групи зображень виконувалося в MATLAB. На 

завершення розглянемо оцінку якості зображень на одному кадрі з відео 

«Кліп» (Рис. 1.1) з доданими різного рівня артефактами стиснення по окремих 

каналах моделі RGB. 

Результати аналізу за пропонованим алгоритму CVIQA зведені в  

таблиці 2.12, де також дані усереднені результати в стовпці Середнє значення. 

 

Таблиця 2.12 

Оцінка якості зображень по каналам кольоровості методом CVIQA 

Якість, % Метрика CVIQA 

Канал Red Канал Green Канал Blue Середнє значення 

0 0.3912 0.4395 0.4436 0.4248 

20 0.3909 0.4395 0.4435 0.4246 

40 0.3872 0.4383 0.4435 0.4230 

60 0.3818 0.4374 0.4433 0.4208 

80 0.3765 0.4356 0.4431 0.4184 

Оригінал 0.3720 0.4305 0.4420 0.4148 

 

Отримані результати в таблиці зберегли тенденцію нереферентних 

алгоритмів оцінки якості зображень по кожному з колірних каналів. Середні 

значення оцінок також відповідають зоровому сприйняттю розглянутих 

зображень. Тільки тут не доводиться здійснювати нелінійний перехід до 

напівтонової (grayscale) зображенню. 
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2.3. Висновки до розділу 2 

 

1. Досліджено особливості зображень з блочними артефактами, які 

були покладені в основу розроблених алгоритмів. 

2. Удосконалено метод пошуку та оцінки артефактів стиснення на 

зображеннях, який відрізняється від існуючих застосуванням процедури 

пошуку блочності на етапі поєднання перцептивної та піксельної мір, що 

дозволяє краще провести оцінку артефактів стиснення на зображеннях. 

Додавання блоку аналізу кількості унікальних кольорів дозволило достовірно 

оцінити однокольорові зображення та зображення у яких присутні невелика 

кількість кольорів, наприклад прапори. 

3. Розроблено методику  нереферентної оцінки якості зображень, яка 

відрізняється від існуючих тим, що розрахунок метрик відбувається шляхом 

статистичного аналізу яскравостей пікселів за окремими кольоровими 

каналами  на основі розрахунку коефіцієнту варіації та розмірів прямолінійних 

ділянок однакової інтенсивності за геометричними розмірами напівтонового 

зображення, а також за окремими каналами кольоровості. Метрика, що 

використовує розрахунок коефіцієнту варіації, дозволяє точно проранжувати 

зображення за наявністю спотворень. Чутливість метрика на основі 

розрахунку прямолінійних ділянок може бути налаштована за рахунок 

збульшення або зменшення параметрку лімітору, що дозволяє краще виявляти 

артефатки стиснення, або навпаки – зменшити чутливість якщо на 

зображеннях є великі ділянки однакового кольору.  

4. Розроблений метод CVIQA може бути використаний для оцінки 

якості відео не тільки з блочними артефактами, але, і як показано, з шумами 

типу «salt & pepper». 

5. В усіх вищесказаних методах додано блок аналізу кільксоті 

унікальних кольорів на зображеннях, що дозволяє аналізувати однотонні 

зображення та зображення з невеликою кількістю кольорів.  
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКИ  НЕРЕФЕРЕНТНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ЗОБРАЖЕНЬ ТА ВІДЕО 

Ефекти подвоєння або роздвоєння – це небажані артефакти на 

зображеннях, відео і т. д. Вони можуть з'являтися при занадто довгій витримці 

зйомки кадру, при високій швидкості руху об'єкту кадру. Фіксація зображення 

виявляє різкі зміни між відео кадрами. З’являється туманний ореол навколо, 

збоку, зверху основної сцени зображення. 

Такий ефект часто можна зустріти на відеозйомці з використанням 

довгофокусного об’єктиву, наприклад під час зйомки літальних апаратів. Цей 

ефект виникає за рахунок того, що далекофокусні об’єктиви мають маленьку 

діафрагму і щоб отримати яскраве відео необхідно збільшувати час витримки. 

Так як літальні апарати постійно рухаються то може виникнути ефект 

подвоєння його на кадрі. 

На стоп-кадрах відео з ефектом подвоєння основний зміст кадру 

дублюється як би його тінню. Це означає, що ефект подвоєння має слабкішу 

інтенсивність яскравості основної деталі зображення.  Хвіст, який тягнеться за 

основною деталлю зображення розглядається як ефект подвоєння, як артефакт 

на зображенні. Тому виникає задача ідентифікації ефектів подвоєння. Саме 

визначенню ефектів подвоєння на відеозображеннях і присвячена даний 

розділ, в якому буде розглядатися, і вирішуватися нереферентна оцінка 

присутності ефектів подвоєння на відео. Завдання в тому, щоб виконати 

нереферентну комп'ютерну оцінку якості відеозображень з артефактами типу 

ефектів подвоєння. Тільки потім можна порівняти отримані результати на 

тестових відео, які можуть містити (а можуть і ні) артефакти типу ефект 

подвоєння. 

Як показав огляд літературних джерел, не існує спеціальних 

нереферентних алгоритмів і методів, направлених на визначення спотворень 

типу ефектів подвоєння. Тому попередньо виконаємо оцінку якості деяких 

відео з явними ознаками ефектів подвоєння за допомогою існуючих 
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алгоритмів і методів нереферентної оцінки якості відео. Це алгоритми NIQE, 

BRISQUE, IL-NIQE. 

 

  

Кадр 5 Кадр 75 

  

Кадр 128 Кадр 168 

  

Кадр 240 Кадр 245 

Рис. 3.1 відео для досліджень. Літак бомбер 

Тестове відео для даного алгоритму було зроблене самим автором даної 

роботи. Для цього була використана камера та довгофокусний об’єктив і було 

записано відео польоту літака на великій висоті. Фрагменти даного відео 

представлено на рисунку (Рис. 3.2). Також для порівняння було знайдено в 

мережі інтернет відео запусків літальних апаратів Space Shuttle (Рис. 1.3) та 
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польоту літака (Рис. 3.1).  На них дуже часто спостерігається даний ефект. Як 

можна помітити, на тестових зображеннях є кадри з явно вираженими 

артефактами типу подвоєння, так і без них. Кадри без артефактів типу 

подвоєння будуть слугувати контрольною точкою для вимірів, адже на них 

алгоритми вияву даного типу артефактів повинні показати оцінки якщо не 

нуль, то бути дуже близькими до нуля. 

 

  

Кадр 25 Кадр 50 

  

Кадр 55 Кадр 78 

  

Кадр 101 Кадр 125 

Рис. 3.2 Відео для досліджень. Літак Мрія 
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Результати аналізу якості зображень за допомогою існуючих алгоритмів 

NIQE, BRISQUE, IL-NIQE зведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати досліджень зображень з артефактами подвоєння та без них 

методами NIQE, BRISQUE, IL-NIQE 

Назва відео № кадру NIQE BRISQUE IL-NIQE 

Шатл 

2 7.8920 45.2614 87.2552 

105 7.6276 44.9054 96.3272 

115 7.9220 44.9280 61.7741 

146 7.3750 44.9486 63.5206 

226 7.9674 44.9652 92.2208 

352 7.9867 44.9084 51.5216 

Літак 

Бомбер 

5 7.2370 49.8124 52.9871 

75 7.9435 49.1482 57.4233 

128 7.1421 48.8300 65.5942 

168 7.3993 48.6535 62.3003 

240 7.3962 48.9726 55.3408 

245 7.8382 48.8835 69.7014 

Літак Мрія 

25 3.9047 46.8445 36.8378 

50 5.2604 48.8131 41.4720 

55 3.7973 35.2966 35.5866 

78 5.1878 50.2231 42.7562 

101 5.8575 47.4982 50.1021 

125 5.1752 48.5167 43.1970 

 

Як видно з таблиці, розрахункові значення нереферентних метрик 

відомих алгоритмів не збігаються. При визначенні гіршої картинки, яка має 

помітні артефакти типу ефектів подвоєння існуючі алгоритми визначили її як 
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найкращу. Нема жодного зображення щоб всі три методи змогли разом вказати 

як найгіршу, чи найкращу. Більш того, деякі зображення без виражених 

артефактів типу подвоєння отримали на гірший бал ніж зображення з 

артефактами. 

Метрики алгоритмів NIQE та IL-NIQE переважно обирають одне і те 

саме зображення як найкраще чи найгірше. Це підтверджує тісний зв'язок між 

алгоритмами NIQE та IL-NIQE. Це і не дивно, адже метод IL-NIQE це 

покращений метод NIQE. 

Отримані результати оцінки якості відео з ефектами подвоєння свідчать 

про те, що вони недостатньо ефективні при обробці відео з ефектами 

подвоєння. Тому завдання виявлення артефактів типу ефектів подвоєння 

залишається не в повному обсязі вирішеною, в зв'язку з чим, далі будуть 

досліджені кадри з ефектами подвоєння, і розроблятися програмні алгоритми 

по нереферентній оцінці якості відезображень, що містять ефекти подвоєння. 

 

3.1. Розробка методів нереферентної оцінки якості зображень з 

ефектами подвоєння на основі контурного аналізу 

 

Контурний аналіз має велике значення в цифровій обробці зображень 

[18, 76, 102, 103, 104]. У навчальних посібниках [105, 106, 107] дано 

послідовний виклад теоретичних основ контурного аналізу і детектування 

меж. 

Край, або границя об’єкту на зображені – це частина зображення, що 

містить значні зміни. Границі на зображеннях мають важливе значення у 

процесі фізіологічного, фотометричного або геоваріаційного сприйняття 

сцени об’єкту. Фізично краї об’єктів отримуються за рахунок зміни відбивної 

здатності, освітленості, орієнтації та глибини поверхонь об’єктів. Оскільки 

інтенсивність зображення пропорційна випромінюванню сцени, краї 

представлені як функція зміни інтенсивності у кадрі чи на зображені. 
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Найпоширеніші тими границь на зображеннях це сходинки, лінії та 

стики. Різкі границі в основному утворюються за рахунок фізичного краю 

об’єкту, коли один об’єкт приховує за собою інший об’єкт. Іншим прикладом 

різких границь служить перехід об’єкт-тінь, тобто великий перепад яскравості 

об’єкту та низька яскравість пікселів у його тіні. Тінь на однорідному фоні це 

теж своєрідний приклад границі, вона виникає у місцях стику двох регіонів з 

майже однаковим, але різним рівнем сірого. В таких місцях має місце розрив 

однорідного рівня освітленості. Такі границі гарно виділяються за рахунок 

застосування функції знаходження градієнту інтенсивності зображення. Різкі 

границі об’єктів локалізують за допомогою знаходження додатних 

максимумів чи негативних мінімумів похідної першого порядку чи пошук 

нульових точок похідної другого порядку від функції інтенсивності 

зображення. На справжніх зображеннях рідко коли зустрічаються різкі границі 

від переходу чоне-біле, часніше зустрічається поступове підвищення чи 

пониження інтенсивності, такі границі ще називають сходами. 

Границі об’єктів можуть бути створені на межі двох різнокольорових 

об’єктів, що знаходяться у контакті один з одним, або тонкого об’єкту на 

однорідному фоні. Лінії границь відповідають локальним мінімумам чи 

максимумам функції інтенсивності, тобто екстремумам. Такі границі 

локалізують за допомогою знаходження нульових точок похідної першого 

порядку, знаходженню локальних максимумів Лапласіана, або пошуку 

локальних максимумів дисперсії інтенсивності на зладжених зображеннях. 

Такий тип виділення границь знайшов застосування у галузі дистанційного 

зондування місцевості, тобто пошуку на фото землі доріг та річок тощо. Ну і 

нарешті, границя може бути утворена у місці стику двох інших границь. У 

такому випадку утворюється кут у місці перетину мінімум двох границь. Такі 

з’єднання можуть бути локалізованими за допомогою різних способів, 

наприклад, пошук великих змін у напрямку градієнту, пошук нульових точок 
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Лапласіана з подальшою великою кривизною або поблизу еліптичного 

екстремуму.  

Треба не забувати, що границі на пласкому, двовимірному, зображені 

утворюються за рахунок фотографування тривимірного простору. Адже в 

залежності від точки фотографування кількість та вид границь будуть різними. 

Але існує певний тип границь, які не залежать від точки фотографування 

сцени. Це границі, що з’явились за рахунок кольору чи типу поверхні об’єкту 

і не залежать від точки огляду на нього. В противагу таким границям є і 

границі, що виникають на стику декількох об’єктів і можуть бути приховані, 

якщо дивитися на сцену під іншим кутом. 

Виявлення границь – це термінологія в обробці зображень, яка 

стосується алгоритмів, що спрямовані на визначення країв об’єктів на 

зображені. Дані алгоритми зустрічаються в областях детектування об’єктів на 

зображеннях та розробці методів комп’ютерного зору (Computer Vision). 

Детектор границь приймає цифрове зображення на вході, а на виході видає 

карту границь об’єктів та переходів на зображені. Карта границь деяких 

методів також містить інформацію про товщину границь, їх напрямок та 

орієнтацію в просторі. 

З технічної точки зору методи виділення границь можна згрупувати у 

дві категорії: методи на основі пошуку та методи переходу через нуль. Методи, 

основою яких є алгоритми пошуку, знаходять границі спочатку за рахунок 

обчислення «сили краю», наприклад виличини градієнту функції 

інтенсивності зображення, а потім пошук локальних максимумів у напрямку 

профілю границі. Похідна першого порядку часто використовується для 

вираження градієнту. В противагу таким методам, є методи, які для пошуку 

границь шукають переходи через нуль похідної другого порядку від функції 

інтенсивності на зображені. Це такі методи як Лапласіан та методи засновані 

на нелінійних диференціальних рівняннях. 
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З точки зору концептуальних відмінностей методи поділяються на дві 

групи: контекстні та без контекстні. Без контекстні методи працюють без будь-

яких знань про тип, форму та кількість об’єктів на зображені, вони аналізують 

локальні зміни інтенсивності в невеликій області пікселів та шукають 

відмінності інтенсивності в порівняні з сусідніми пікселями. Перевагою таких 

методів є їх гнучкість, адже їм не важливо що саме зображено на кадрі. 

Контекстні методи навпаки, аналізують що саме зображено на кадрі та вміють 

працювати лише в точному контексті. Зрозуміло, що такі методи не можуть 

бути застосовані на будь-яких зображеннях. Але перевагою таких методів є їх 

висока точність у знаходженні форми об’єктів. Наприклад, метод 

налаштований на пошук та виділення круглих об’єктів зможе проігнорувати 

непотрібні об’єкти інших форм та виділити тільки, наприклад, монетки. Більш 

того, дані методи можуть приводити границі до наперед заданих форм. Якщо 

частина круглої монетки знаходиться в тіні, то без контекстні можуть виділити 

тільки частину кола, а контекстні, знаючи яку форму шукати і виділяти, 

можуть побудувати повну форму об’єкту. 

Структурно методи виявлення країв включають три операції: 

диференціювання, згладжування та маркування, або виділення. Диференціація 

полягає у знаходженні бажаних похідних функції інтенсивності зображення. 

Згладжування використовується для зменшення шуму та регуляції числової 

диференціації. Маркування передбачає локалізацію границь та збільшення 

співвідношення сингал/шум виявлених країв шляхом придушення 

помилкових границь. Маркування часто є останнім етапом, але порядок 

використання диференціації та згладжування залежить від властивостей 

кожного певного методу. Якщо згладжування та диференціація зображення 

реалізується шляхом фільтрації зображення, то в такому випадку терміни 

фільтр та детектор є синонімами. 

Перший та другий порядки похідних є найпоширенішими у задачі 

виділення границь об’єктів на зображеннях. Наприклад, для виявлення 
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границь типу сходів можна шукати екстремуми похідної першого порядку, або 

нульові точки похідної другого порядку від функції інтенсивності зображення. 

Нехай g(x,y) це функція визначення в RxR->R, що представляє значення 

інтенсивності зображення. Похідну від g першого порядку можна обчислити 

за напрямком r, використовуючи часткові похідні g по головних осях[84]: 

 

𝑔𝑥 =
𝜕𝑔

𝜕𝑥
, 𝑔𝑦 =

𝜕𝑔

𝜕𝑦
                                                         (3.1) 

𝜕𝑔

𝜕𝑟
=
𝜕𝑔

𝜕𝑥

𝜕𝑥

𝑔𝑟
+
𝜕𝑔

𝜕𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝑟
= 𝑔𝑥 cos 𝜑 + 𝑔𝑦 cos 𝜑                            (3.2) 

 

де φ - кут, утворений між віссю r та x. Градієнт 𝜕𝑔 – вектор із однаковим 

напрямком як і максимальна похідна по напрямку, а його величина та 

напрямок визначені наступним чином: 

 

|∇g| = √𝑔𝑥
2 + 𝑔𝑦

2                                                          (3.3) 

𝜑∇ = arctan (
𝑔𝑦

𝑔𝑥
)                                                        (3.4) 

 

Згідно з визначення, можна сказати, що точки границь можуть 

розташовуватися на максимумах модуля градієнту, а напрямок границі 

ортогональний напрямку градієнту. Методи виявлення країв на основі 

градієнту є направленими, оскільки максимальна ефективність досягається у 

випадках ортогональності напрямку градієнту та напрямку границь. 

Детектування границь на основі похідних другого порядку виконується 

за допомогою одного з двох операторів: друга похідна по напрямку градієнту 

або Лапласіана. Друга похідна від g вздовж напрямку градієнту пов’язана з 

похідними вздовж осей x та y у такий спосіб: 
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𝜕2𝑔

𝜕𝑟2
=
𝑔𝑥
2𝑔𝑥𝑥 + 2𝑔𝑥𝑔𝑦𝑔𝑥𝑦 + 𝑔𝑦

2𝑔𝑦𝑦

𝑔𝑥
2 + 𝑔𝑦

2
                                         (3.5) 

𝑔𝑥𝑥 =
𝜕2𝑔

𝜕𝑥2
, 𝑔𝑦𝑦 =

𝜕2𝑔

𝜕𝑔2
, 𝑔𝑥𝑦 =

𝜕2𝑔

𝜕𝑥𝜕𝑦
                                         (3.6) 

 

Лапласіан g, визначений у (2.24) є оцінкою похідної другого порядку 

вздовж напрямку градієнту. У контексті виявлення границь показано, що 

лапласіан це гарне наближення до похідної другого порядку вздовж напрямку 

градієнту за умови, що кривизна функції інтенсивності, що перетинає цю 

точку, невелика. Але Лапласіан неефективний у задачі виділення границь 

високої кривизни. 

∇2𝑔 = 𝑔𝑥𝑥 + 𝑔𝑦𝑦                                                       (3.7) 

 

Існує принаймні три основні переваги використання лапласіану по 

відношеню до похідної другого порядку по напрямку градієнту. По-перше, він 

вимагає обчислення лише двох похідних другого порядку, що дозволяє 

зекономити на кількостях оброблених операцій. По-друге, це лінійний 

оператор в противагу другій похідній, яка є нелінійною. Також не менш 

важливим є те, що лапласіан не є направленим оператором. Це дозволяє 

уникнути необхідності визначати найбільш відповідний напрямок для 

застосування оператора. 

Зменшення шуму це основна мета згладжування зображення. Шум на 

реальних зображеннях є неминучим явищем. Шум виникає як в наслідок 

недосконалості системи отримання зображення, так і в залежності від 

характеру сцени. Цифрові зображення включають в себе додатковий шум, 

відомий як дискретизація, або квантування. Він виникає в наслідок 

перенесення реальної сцени на обмежені за мінімальним розміром та 

максимальною кількістю пікселі (тобто роздільна здатність) та обмеженим 

набором кольорів (тобто глибина). Шум на зображені викликає проблеми з 
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виявленням границь об’єктів та ускладнює процес їх локалізації. 

Згладжування зображення дає позитивний ефект: це забезпечує зменшення 

шуму та збільшує надійність виділення границь, але також має негативний 

ефект – втрата частини інформації, що погіршує локалізацію краю. Отже, існує 

принциповий компроміс між втратою інформації та зменшенням шуму. 

Кінцевою метою згладжування є пошук оптимальних детекторів, які 

забезпечать сприятливий компроміс між зменшенням шуму та збереженням 

інформації. 

Інша мета згладжування – регуляція чисельних обчислень.  

Слід зазначити такі алгоритми виділення меж як Кенні (Canny, Canny 

detector), Собеля (Sobel), Превітта (Prewitt), Робертса (Roberts). Надалі імена 

цих алгоритмів будуть наводитися в оригінальному написанні. Вони являють 

собою певні маски у вигляді числових матриць, якими проходять по 

зображенню, представленим або в напівтоновому вигляді, або з однотонними 

зображеннями через окремі складові колірної моделі RGB. Особливе місце 

займає алгоритм Canny.  

Алгоритм Canny відомий багатьом як оптимальний метод виділення 

границь. Canny мав намір удосконалити багато існуючих алгоритми. Він був 

дуже успішний в досягненні своїх цілей, його ідеї та методи можна знайти в 

статтях[93, 108, 109, 110, 111]. У своїй роботі він слідує певним критеріям для 

удосконалення методів. Першим і найбільш очевидним є низький рівень 

помилок. Дуже важливо, щоб присутні на зображенні границі не були 

пропущені і не було помилкових виділень. Другим критерієм є хороша 

локалізованість крайових точок. Іншими словами відстань між виявленими 

крайовими точками і фактичними точками границі мають бути мінімальними. 

Третій критерій – одне виявлення на одну границю. Він був введений так як 

перші два не могли повністю виключити можливість неодноразового 

виявлення одних і тих же країв. 
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Метод виділення контурів Canny складається з наступних основних 

кроків: 

1. Згладити вихідне зображення гаусовим фільтром. 

2. Сформувати зображення модуля і напрямки градієнта. 

3. Застосувати придушення не максимальних точок до зображення 

модуля градієнта. 

4. Виконати перетворення з подвійним порогом і аналіз зв'язності 

для виявлення і зв'язування контурів. 

Першим кроком традиційного алгоритму Canny є згладжування 

зображення. Canny вивів першу похідну від функції Гаусса, яка є найкращим 

наближенням оптимального оператора виділення границь. Обирається 

відповідна 1-d функція Гауса, щоб згладити зображення, тобто виконати 

операцію згортки зображення та певної матриці. Оскільки операція згортки 

задовольняє комутативний та асоціативні закони, алгоритм Canny зазвичай 

використовує двовимірну функцію Гауса (як показано в (1)) для згладжування 

зображення і фільтрації шумів. 

 

𝐺(𝑥, 𝑦) =
exp [−

(𝑥2 + 𝑦2)
2𝜎2

]

2𝜋𝜎2
,                                        (3.8) 

 

де σ означає параметр фільтра Гаусса, і керує протяжністю згладжування 

зображення. 

Другим кроком є обчислення величини і напрямку градієнта 

зображення. Традиційний алгоритм Canny приймає обмежену різницю 

сусідньої області 2х2 для розрахунку значення та напрямку градієнту 

зображення [112]. Наближення похідної першого порядку в напрямках X та Y 

можна отримати з наступних формул: 
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𝐸𝑥[𝑖, 𝑗] = (𝐼[𝑖 + 1, 𝑗] − 𝐼[𝑖, 𝑗] + 𝐼[𝑖 + 1, 𝑗 + 1] − 𝐼[𝑖, 𝑗 + 1])/2              (3.9) 

𝐸𝑦[𝑖, 𝑗] = (𝐼[𝑖, 𝑗 + 1] − 𝐼[𝑖, 𝑗] + 𝐼[𝑖 + 1, 𝑗 + 1] − 𝐼[𝑖 + 1, 𝑗])/2              (3.10) 

 

Тому шаблони розрахунку градієнту зображення є оператором: 

𝐺𝑥 = (
−1 1
−1 1

)                                                        (3.11) 

𝐺𝑦 = (
1 1
−1 −1

)                                                     (3.12) 

Можна розрахувати величину і напрямок градієнту,  величина якого є: 

 

||𝑀(𝑖, 𝑗)|| = √𝐸𝑥[𝑖, 𝑗]
2+𝐸𝑦[𝑖, 𝑗]

2                                    (3.13) 

 

Азимут градієну зображення: 

 

∅(𝑖, 𝑗) = arctan(𝐸𝑦[𝑖, 𝑗]/𝐸𝑥[𝑖, 𝑗])                                   (3.14) 

 

Отримавши градієнт величини зображення M [i, j], потрібно виконати 

придушення не максимальних точок зображення для точного виділення країв. 

Процес придушення максимальних значень може допомогти гарантувати, що 

кожен край має ширину в один піксель. Алгоритм Canny використовує область 

3х3, яка складається з восьми напрямків та дозволяє виконати інтерполяцію  

величини градієнта вздовж напрямку градієнта. Якщо величина M [i, j] більша 

за два результати інтерполяції за напрямком градієнта, це буде позначено як 

крайову точку кандидата границі, інакше вона буде позначена як некрайова 

точка.  

Придушення не максимальних значень часто використовується разом з 

алгоритмами виділення країв. Зображення скануються вздовж напрямку 

градієнту, і якщо пікселі не є частиною локальних максимумів, вони 

встановлюються в нуль. Це призводить до придушення всієї інформації про 
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зображення, яка не є частиною локальних максимумів. Враховуючи значення 

градієнтів зображення, виконується пошук локальних максимумів у напрямку 

градієнту. Розглянуте твердження можна наглядно зрозуміти уявивши 

заокруглений кут, дугу. Якщо взяти дугу верхньої частини кола, то точка цієї 

дуги буде вважатися на крайовою тільки в тому випадку, коли її інтенсивність 

більша ніж інтенсивність пікселю північнішого та південнішого сусідів. Якщо 

взяти дугу як праву частину кола, точка такої дуги буде вважатися крайовою 

тільки у випадку, коли її інтенсивність більша інтенсивності в західному та 

східному напрямках. Якщо дуга це нижня ліва частина кола, то точка в такому 

випадку буде крайовою тільки якщо її інтенсивність більша за інтенсивність 

на північному сході та південно-західному напрямках. Аналогічно буде і з 

верхньою правою частиною кола, точка на такій дузі є крайовою тільки якщо 

її  інтенсивність більша за інтенсивність сусідніх пікселів у північно-західному 

та південно-східному напрямках.  Це обраховується шляхом накладання 

фільтру розміром 3x3 на канал інтенсивності зображення. У випадку обробки 

зображень у форматі RGB попередньо підготовлюють зображення перевівши 

його в напівтоновий вид.  Це і є алгоритм придушення немаксимальних 

значень. В результати цього залишаються тільки бінаризоване зображення, 

часто його ще називають алгоритмом «тонких країв» . 

Метод Canny використовує двопороговий метод для знаходження 

крайових точок після проведення придушення максимальних точок. Пікселі, 

величина градієнта яких вище верхнього порогу будуть позначені як точки 

краю, і ті величина градієнта яких нижча за низький поріг будуть позначені як 

некрайові точки, а решта будуть позначені як кандидати крайових точок. Ті 

переважні точки кандидатів, які є точками з'єднання з крайовими точками 

будуть позначені як крайові точки. Цей метод зменшує вплив шуму на край 

фінального зображення краю. 

Недоліком алгоритму Canny полягає в необхідності його налаштування 

практично для кожного зображення індивідуально. У зв'язку з цим 
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розробляються різні модифікації алгоритму Canny. Можна відзначити роботу 

[104], в якій модифікований алгоритм Canny застосовується до обробки 

рентгенографічних зображень. В [104] відзначається, що суть модифікації 

алгоритму Canny зводиться до обчислення похідних у вузлах сітки, накладеної 

на вихідне зображення. При цьому наголошується, що при обході зображення 

пропускаються деякі рядки, в результаті чого швидкість обробки 

збільшується. 

В результаті застосування детектора меж Canny можуть виникати 

незамкнуті контури. У цьому випадку нерідко застосовуються операції 

дилатації (морфологічний розширення, нарощування) і ерозії (морфологічне 

звуження), які відносяться до морфологічної обробки цифрових зображень 

[25, 26, 27, 28, 29]. 

Метод Canny був використаний у даній роботі саме через те, що він дуже 

чутливий і дозволяє виділити краї не яскравого об’єкту та знайти ці краї там, 

де їх майже не видно. Саме це і треба для подальшого знаходження артефактів 

типу подвоєння на зображеннях. 

У даній роботі буде використовуватися також алгоритм Превітта 

(Prewitt), який є відповідним способом для оцінки величини і орієнтації меж 

контурів зображення. В алгоритмі Prewitt використовуються два ядра 

розміром 3 × 3, які згортають вихідне зображення для обчислення наближених 

значень похідних по горизонталі і по вертикалі. Він вимагає менших 

обчислювальних ресурсів в порівнянні з алгоритмом Canny. Алгоритм Prewitt 

називають також оператором детектування меж зображення. Застосування 

алгоритму Prewitt в деяких випадках може мати перевагу в порівнянні, 

наприклад з алгоритмами (операторами) Sobel і Roberts (Робертса). Далі, при 

розробці алгоритму оцінки артефактів подвоєння на відезображеннях 

застосовуються спільно алгоритми Canny і Prewitt. 



  115 

 

3.1.1. Метод детектування подвоєння з детектуванням контурів 

окремих каналів моделі RGB 

Пропонований алгоритм для нереферентного детектування подвоєння 

на відео (для подальшого спрощення назвемо його non-reference doubling 

vector measure, або NRDVM) оперує з двома детекторами виділення кордонів 

– Canny та Prewitt. Це викликано тим, що дані детектори виділення меж 

певною мірою по-різному здійснюють градієнтну обробку напівтонового 

зображення в силу різних ядер згортки зображення [113,114,115]. 

 

Рис. 3.3 Окружності навколо меж складової червоного кольору для 245 кадру 

відео «Літак Бомбер» 

Розробка алгоритму NRDVM базувалася на наступних операціях: 

читання і виділення окремих складових моделі RGB, оцінка виділення 

контурів за допомогою Canny і Prewitt, виділення ненульових пікселів, 

визначення радіусів через визначення радіусів кіл, що проходять через крайні 

ненульові пікселі зображень, отримані після обробки методами детектування 

меж Canny і Prewitt. Приклади побудови кіл для тестового кадру 245 з відео 

«Літак Бомбер» показано на рисунках (Рис. 3.3, Рис. 3.4, Рис. 3.5). 
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Рис. 3.4 Окружності навколо меж складової зеленого кольору для 245 кадру 

відео «Літак Бомбер» 

 

Рис. 3.5 Окружності навколо меж складової синього кольору для 245 кадру 

відео «Літак Бомбер» 

Для перегляду зміщення центрів окружностей, показаних на рисунках 

(Рис. 3.3 – Рис. 3.5), були знайдені центри окружностей навколо кожної 

складової кольору. Дані наведено у таблиці 3.2. 



  117 

 

Таблиця 3.2 

Цетри окружностей навколо складових кожного кольору кадру 245 відео 

«Літак Бомбер» 

Колір Red Green Blue 

Метод/Координата Ширина Висота Ширина Висота Ширина Висота 

Canny 568 361 568 355 569 358 

Prewitt 572 360 572 363 570 363 

 

Як видно з таблиці, прямі, що з'єднують центри окружностей, мають 

ненульову довжину та різний нахил, або можуть мати ненульову довжину та 

різний нахил. Це прийнято в якості інформативних параметрів для обчислення 

числових метрик якості зображень. 

Першим інформативним параметром вважатимемо довжину прямої між 

центрами кіл, отриманих від дії детекторів Canny і Prewitt. Відстань D між 

центрами двох кіл визначимо як відстань між двома точками 𝑀𝑐 і 𝑀𝑝 з 

координатами (𝑋𝑐 , 𝑌𝑐) та (𝑋𝑝, 𝑌𝑝)  за формулою 

 

𝐷 = √(𝑋𝑐 − 𝑋𝑝)
2
+ (𝑌𝑐 − 𝑌𝑝)

2
                                        (3.15) 

 

Пряма лінія між центрами кіл має деякий кут щодо, наприклад, осі 

абсцис. Тангенс кута нахилу прямої виражається через координати центрів кіл. 

Він в той же час є коефіцієнтом нахилу прямої лінії, що з'єднує два центри. 

Можливо через кут нахилу можна буде дізнатися напрямок подвоєння об’єкту. 

З урахуванням позначень центрів двох кіл отримуємо вираз для розрахунку 

коефіцієнта K нахилу прямої лінії, що з'єднує центри кіл:  
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𝐾 =
𝑌𝑐 − 𝑌𝑝

𝑋𝑐 − 𝑋𝑝
                                                             (3.16) 

 

Ще в якості інформативного параметра може бути взяте 

середньоквадратичне відхилення між двома колами кожної зі складових 

моделі RGB [116]. Середньоквадратичне відхилення Q обчислюється за 

формулою 

𝑄𝑗 = √
1

𝑛
∑(𝑌𝑐𝑖 − 𝑌𝑝𝑖)

2
𝑛

𝑖=2

                                                  (3.17) 

де  j - визначає обхід матриць складових кольору по горизонталі або по 

вертикалі 

Для отримання відхилення у відносних одиницях можна перейти до 

приведеного відхилення – приведеної до максимального значення 

використовуваних координат. Для ілюстрації викладеного підходу 

нереферентної оцінки якості відеозображень розглянемо його на прикладі 

тестового кадру.  

Розрахункові значення коефіцієнтів нахилу прямих між центрами кіл 

колірних складових Red, Green, Blue та довжини відрізків наведені у  

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Розраховані коефіцієнти нахилу прямих між центрами окружностей для 

кожного каналу кольору для тестового кадру відео «Літак Бомбер» 

 
Red Green Blue 

Xc 870 867 864 

Yc 569 569 567 

Xp 869 866 868 

Yp 575 575 581 

K -6 -6 3.5 

D 6.0828 6.0828 14.5602 
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З наведених даних видно, що величина коефіцієнту нахилу прямої між 

центрами окружностей для червоного каналу помітно відрізняється від інших 

коефіцієнтів для каналів зеленого та синього кольорів. Це пояснюється тим, 

що у кольору фону зображення складової червоного кольору помітно нижче, 

ніж синього та зеленого. Вибіркова точка біля літака має наступні значення в 

палітрі RGB (59, 115, 144). Отже, зображення побудоване тільки з червоного 

каналу буде темніше ніж на основі інших каналів, що ускладнює роботу 

методам виділення границь. Саме через це границі, виділені в червоному 

каналі, мають помітно гіршу якість ніж границі виділені в інших каналах. 

Виділення границь в різних каналах кольоровості наведені на рисунках нижче 

(Рис. 3.6). 

 Виділення складових RGB дозволяє оцінити ступінь детектування меж 

зображення, щоб виділити з моделі RGB той шар, який буде мати мінімальне 

число пікселів з ненульовою яскравістю. На рисунках ( Рис. 3.6, Рис. 3.7, Рис. 

3.8) наведені результати детектування меж методом Prewitt для кадру 245 відео 

«Літак Бомбер». 

 

Рис. 3.6 Складові червоного кольору кадру 245 відео «Літак Бомбер» 
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Рис. 3.7 Складові зеленого кольору кадру 245 відео «Літак Бомбер» 

 

Рис. 3.8 Складові синього кольору кадру 245 відео «Літак Бомбер» 

У наведених прикладах обробки складових RGB видно, що виділення 

меж відбувається неоднаково. Цікавість представляє результат на Рис. 3.6. На 

ньому видно, що в результаті детектування було виділено більше деталей ніж 

на всіх інших. Це явище пов’язане з тим, що середня яскравість зображення 

нижча ніж у інших каналах кольоровнсті, тому градієнт навіть на невеликих 

границях високий. Саме через це було виділено багато границь. 

 

Рис. 3.9 Границі напівтонового зображення виділені методами Canny та 

Prewitt для тестового кадру 245 відео «Літак Бомбер» 
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Для дослідження алгоритму NRDVM була використана програма 

MATLAB з пакетом Image Processing Toolbox. В арсеналі даного пакету є 

функція edge, що може виділяти межі зображення на основі алгоритмів Canny 

і Prewitt. При цьому алгоритм Canny застосовується до напівтонового 

зображення, а алгоритм Prewitt по окремим колірних каналах - Red, Green, 

Blue. Тестові результати для кадру 245 відео «Літак Бомбер» показані на 

рисунках ( Рис. 3.10, Рис. 3.11, Рис. 3.12). 

На рисунку 3.9 виконано детектування границь одного і того ж 

напівтонового зображення тестового кадру 245 відео «Літак Бомбер» за 

допомогою функції edge із строковими параметрами Canny та методом Prewitt. 

 

 

Рис. 3.10 Границі напівтонового зображення виділені методом Canny та 

червоного каналу методом Prewitt 

 

Рис. 3.11 Границі напівтонового зображення виділені методом Canny та 

зеленого каналу методом Prewitt 
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Рис. 3.12 Границі напівтонового зображення виділені методом Canny та 

синього каналу методом Prewitt 

Як видно з рисунків (Рис. 3.9 – Рис. 3.12), обробка колірних каналів за 

допомогою алгоритму виділення кордонів Prewitt виконується з помітними 

відмінностями. Після виконаного детектування можна виділити ненульові 

елементи матриць, які повертає функція виділення меж по алгоритмам Canny 

і Prewitt. Ці елементи являють собою координати ненульових пікселів, які 

розташовуються по горизонталі і вертикалі однотонного зображення, 

отриманого після детектування границь. Пропонується визначати центри кіл, 

що будуть описані навколо кожного з об’єкту за найближчими до границь 

зображення пікселями і середнє арифметичне значення довжини відрізків між 

центрами кіл, отриманих після детектування напівтонового зображення 

алгоритмом Canny і після детектування зображень по каналах RGB 

алгоритмом Prewitt і буде нереферентною метрикою оцінки якості 

відеозображення з ефектом подвоєння. У таблиці 3.4 наводяться підсумкові 

значення пропонованих метрик. 
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Таблиця 3.4 

Результати нереферентної оцінки якості кадрів відео «Літак Бомбер» 

алгоритмом NRDVM 

Метрики Номера кадрів тестового відео «Літак Бомбер» 

5 75 128 168 240 

Канал Red 30.8058 1.6023 1.4340 16.0312 1.0830 

Канал Green 30.8058 1.6023 1.4340 16.0312 1.0830 

Канал Blue 28.6007 4.1529 1.3417 24.3311 4.3178 

Серенє значення 30.0708 2.4525 1.4032 18.7978 2.1613 

 

Результати з таблиці показують, що 2 з 5 зображень оцінені цілком 

«вірно». Вони мають виражені спотворення типу артефакту подвоєння. Всі 

інші зображення отримали оцінку близьку до нуля, адже на них нема явно 

виражених артефактів типу подвоєння. 

Щодо напрямку та кута нахилу (Рис. 3.13), то їх можна використати для 

аналізу напрямку подвоєння, що в свою чергу може бути використано для 

аналізу напрямку руху об’єкту в кадрі. На жаль, такий змаз може вказувати і 

на напрямок руху камери, на яку відбувалося фільмування далекого об’єкту. 

На відео «Літак Мрія» якраз вказує не на напрямок руху літака, а на напрямок 

руху камери, адже зйомка відбувалася без штативу. Тому практичне значення 

такої інформації вимагає додаткового контролю, адже може описати не те, що 

вимагає дослідження. 
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Рис. 3.13 Схематичне зображення напрямку та кута змазу 

Величина метрики безрозмірна. В такому випадку пропонується 

вищевказаний алгоритм нереферентної оцінки якості відеозображень з 

наявністю артефактів типу ефектів подвоєння. Окремим самостійним 

завданням вважається визначення числа унікальних пікселів напівтонового 

зображення. Якщо число унікальних пікселів не перевищуватиме деякого 

порогового значення, то вважається, що зображення без спотворень. У цьому 

випадку додаткова оцінка повинна проводиться суб'єктивними методами. 

Схема основного пропонованого алгоритму NRDVM представлена на 

рисунку 3.14, де матриця J отримана в результаті читання зображення з файлу 

в колірному просторі RGB. 
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Рис. 3.14 Блок-схема алгоритму NRDVM 

За допомогою пропонованого алгоритму були досліджені кадри відео 

«Літак Мрія». Результати дослідження наведені в таблиці 3.5. Як видно з 

таблиці, результати роботи алгоритму не однозначні. І це не дивно, адже на 

деяких кадрах є візуально помітні артефакти подвоєння, але напрямок та 

величина змазу не впливає на описане навколо об’єкту коло. Тобто цей метод 

не чутливий до подвоєння об’єктів, які мають менше трьох точок дотику до 

описаного навколо цих об’єктів кіл. 
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Таблиця 3.5 

Результати нереферентної оцінки якості кадрів відео «Літак Мрія» 

алгоритмом NRDVM 

Метрики Номера кадрів тестового відео «Літак Мрія» 

25 50 55 78 101 125 

Канал Red 4.4721 84.0536 9.4340 41.4367 8.0623 4.4721 

Канал Green 4.4721 84.0536 9.4340 41.4367 8.0623 4.4721 

Канал Blue 10.0499 76.0263 13.3417 33.0151 9.4868 10.0499 

Серенє значення 6.3314 81.3778 10.7365 38.6295 8.5371 6.3314 

  

Також необхідно наголосити на тому, що метод NRDVM можна 

використовувати тільки для одного об’єкту на однорідному фоні. В 

подальшому необхідно вдосконалити метод додавши в нього блок прибирання 

фону і розпізнавання різних об’єктів, щоб потім застосувати метод для 

кожного окремого об’єкту локально. 

 

3.1.2. Метод нереферентної оцінки якості зображень з ефектами 

подвоєння з параметричною оптимізацією параметрів методів 

детектування контурів 

Аналізуючи методи Canny і Prewitt, можна використовувати в певних 

цілях такий їх параметр як величина порогу. У попередніх викладах ця 

величина приймалася або за замовчуванням, або з ітераційним зміною. 

Опукла оболонка (convex hull) визначається для виділеного контуру на 

бінарному або напівтоновому зображенні. Всі точки з безлічі пікселів 

знаходяться або всередині опуклої оболонки, або на її кордоні. Відповідно, 

кожна опукла оболонка характеризується своєю площею. Наприклад, в 

системі MATLAB визначена функція bwconvhull (X) для обчислення точок 
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опуклої оболонки, яка повертає індекси тих точок, що задаються зображенням 

X. Серед загальних алгоритмів виділення статичних опуклих оболонок слід 

згадати алгоритми Джарвіса, Грехема, Ендрю, Чена, QuickHull. 

Безліч точок (пікселів), які належать виділеного контуру зображення, 

визначають собою його межу, яка може вже не бути опуклою. Але ця межа є 

більш стислою (компактною), і вона охоплює меншу площу в порівнянні з 

опуклою оболонкою. В системі MATLAB є відповідна функція з ім'ям 

boundary. 

Застосування функцій convhull і boundary відповідно до схеми, 

відображеної на Рис. 3.15 у вигляді алгоритму NRDAM (non reference doubling 

area measure) нереферентної оцінки якості відеозображень з ефектами 

подвоєння. 

 

 

Рис. 3.15 Структура алгоритму NRDAM 

 

На рисунку 3.15  функція polyarea введена для акцентування уваги на 

операцію визначення площі опуклої оболонки. Величина площі опуклої 

оболонки визначається також і за допомогою функції convhull. 

На додаток до алгоритму, представленого на Рис. 3.15, слід додати опції 

для визначення унікальності яскравості пікселів зображення. Для однотонних 

зображень типу чорний, червоний, помаранчевий кольори багато алгоритми і 

методів не працюють. Зокрема, це алгоритми NIQE, BRISQUE, алгоритми 

виділення опуклої оболонки. Кордон унікальності пікселів, можливо, слід 

встановлювати з практичних міркувань на розсуд досвідченого користувача. 

У наведеному алгоритмі на Рис. 3.15 оптимізується параметр алгоритму Canny 

функції edge системи MATLAB, параметр порогової чутливості, якого може 
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належати відкритому інтервалу (0; 1). Експериментальний аналіз алгоритму 

показав, що доцільніше зупиниться на тому каналі кольоровості, який має 

найменше число ненульових пікселів. Це дозволяє скоротити число операцій 

для визначення числової метрики оцінки якості зображення. Не потрібно 

аналізувати кожну складову колірної моделі RGB  окремо. 

В результаті оптимального вибору порогу чутливості в алгоритмі Canny 

розраховується числова метрика у вигляді відносної зміни площ Sv, Sb, 

отриманих в результаті визначення опуклої оболонки контура і межі цього ж 

контуру, виділеного за допомогою Canny. Для цих цілей можуть служити 

функції convhull і boundary системи MATLAB. Дослідження тестових 

зображень в даній роботі буде наведено далі (Таблиця 3.5, Таблиця 3.6,  

Таблиця 3.7). 

 

3.1.3. Розробка методу нереферентної оцінки якості зображень зі 

ефектами подвоєння на основі бінаризації зображень і 

налаштуванням параметрів методів детектування контурів 

У попередніх розділах і пунктах роботи використовувалися або 

напівтонові зображення, або шари колірної моделі RGB. В даному розділі 

можна застосувати бінаризацію зображення, в результаті чого отримаємо 

матрицю, що складається з логічних нулів і одиниць (false, true). 

Перетворенню кольорового, напівтонового, або шару коду RGB в 

бінарізаційне зображення повинно передувати вибору порогу чутливості 

(threshold). Вибір порогу чутливості буде здійснюватися в системі MATLAB, 

де для цього можуть бути використані функції graythresh і imbinarize. У 

попередньому розділі вибір рівня порогу чутливості в методі Canny 

здійснювався за допомогою чисельної оптимізації. Але чисельна оптимізація 

в багатьох випадках вимагає ресурсоємних комп'ютерних розрахунків. У 

зв'язку з чим, було вирішено шукати інший підхід оцінки якості відеоображень 
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з артефактами типу ефектів подвоєння і вцілому будь-якого озображення. 

Спочатку були розглянуті такі методи детектування кордонів як «roberts» 

«sobel», «prewitt», «log» (Laplacian of Gaussian), «approxcanny», «canny» 

(Canny). В результаті експериментальних досліджень був обраний алгоритм 

Canny, в якому є опція завдання порогу чутливості, тобто він може 

підбиратися. 

У пропонованому нижче алгоритмі NRDD (no reference doubling detector) 

поріг чутливості вибирається на основі проведеної операції бінаризації 

растрового зображення з подальшим коригуванням щодо центру допустимого 

порогу з відкритого інтервалу (0; 1). Корекція також потрібно і при самій 

бінаризації зображення. Якщо при прямій бінаризації основна частина сцени 

зображення буде чорною, а фон білим, то слід виконати інвертування. Це 

дозволить фон зображення зробити чорним кольором. Виконується це для 

того, щоб основну сцену зображення охопити опуклою оболонкою і 

розрахувати її площу в умовних одиницях з розрахунком координат точок 

опуклої оболонки, які будуть використовуватися для виділення основної 

сцени зображення. Потім визначається або опукла оболонка детектованих 

границь, або компактна оболонка, площа всередині якої менша, ніж площа 

відповідної опуклої оболонки. 

Крім того, слід передбачити випадки одноколірних суцільних 

зображень, які мають невелике число унікальних пікселів. Це чисті кольори 

типу, чорний, білий, червоний, помаранчевий і т.д. Вважається, що вони не 

мають будь-яких артефактів. На рисунку 3.16 наведено приклад з бінаризації 

зображення та його інвертування. 

Назви функцій бинаризации зображення і його інвертування  можуть 

бути виконані за допомогою за допомогою функцій im2bw, imcomplement 

системи MATLAB. Як видно з рисунку, фон на нижньому зображені є білим, 

а основна сцена (повітряний об’єкт) чорна. На верхньому зображенні все 

навпаки – основний фон чорний, а об’єкт білий. 
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Рис. 3.16 Приклад бінаризованого та інвертованого бінаризованого 

зображення 

В результаті бінаризації (застосування функції im2bw) фон зображення 

може бути чорним, а основна сцена – біла. 

Для роботи пропонованого алгоритму необхідно, щоб в бінарному 

зображенні фон зображення був чорним. Для цього пропонується визначати 

число ненульових елементів, як на бінарному зображенні, так і на його 

інвертованому зразку. При цьому обстежуються тільки краї зображення, 

наприклад, два піксельні рядки і стовпці. Якщо число ненульових елементів 

на бінарному зображенні менше, ніж на його інвертованому зображенні, то в 

подальшому за опорну базу приймається бінарне зображення. В іншому 

випадку приймається інвертоване зображення, що отримується за допомогою 

функції imcomplement, яка застосовується після обробки зображення 

функцією im2bw.  

Застосування бінаризації має доповнюватися вибором рівня (level) 

порога чутливості (threshold). В системі MATLAB для цього служить функція 

graythresh, яка приймає зображення (повнокольорове, півтонове і т. д.), а 

повертає рівень (level) для функції im2bw. Пропонується цей же рівень 

використовувати з корекцією і для виділення границь за методом Canny.  
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Чим ближче рівень до одиниці, тим менше буде виділено границь 

методу Canny. Відповідно, чим ближче рівень (level) до нуля, тим більше буде 

виділено границь. Коригування рівня пов'язана з додаванням деякого числа до 

рівня, або відніманням числа. Оскільки параметр методу Canny повинен 

лежати у відкритому інтервалі (0; 1), то його пропонується розбити на частини, 

в кожній з яких повинна виконуватися коригування рівня. Значення, щодо 

якого здійснюється коригування рівня, є середина інтервалу (0; 1). Як числа, 

що виконує роль коригування приймається стандартне відхилення 

рівномірного розподілу відкритого інтервалу (0; 1). Якщо прийняти 

позначення меж інтервалу a і b, то стандартне відхилення Sd буде 

обчислюватися за формулою 

𝑆𝑑 =
(𝑏 − 𝑎)√3

6
                                                          (2.36) 

 

При цьому коригування рівня для подальшого детектування границь 

залежить від досліджуваних зображень, які можуть містити, наприклад, фон в 

якості доповнення основної сцени зображення. Якщо ж передбачається, що 

цифровій обробці підлягають зображення з ефектами подвоєння, то 

пропонований алгоритм полягає в наступних кроках. 

Крок 1. Завантаження кольорового зображення з файлу. 

Крок 2. Перевірка на мінімальне число унікальних пікселів. Якщо це число не 

перевищує деяке наперед задане число, то вважається, що зображення без 

артефактів. Алгоритм завершує свою роботу. 

Крок 3. Виділення колірного каналу (Red, Green, Blue) з найменшим і 

найбільшим числом ненульових пікселів. Фіксація номеру каналу. 

Крок 4. Визначення стандартного відхилення для рівномірно розподіленої 

випадкової величини. 
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Крок 5. Визначення порогу, на основі якої буде здійснюватися бінаризація 

зображення по знайденому в кроці 3 каналу. 

Крок 6. Перший етап бінаризації зображення за знайденим в кроці 3 

кольоровим каналом та знайденим в кроці 5  рівнем бінаризації з врахуванням 

поправки в кроці 4. 

Крок 7. Інвертування бінаризованого зображення для зміни кольорів – чорного 

на білий колір або білого на чорний колір в залежності яких пікселів більше.  

Крок 8. Визначення центрів тяжіння бінарних зображень – обчислення 

координат центрів тяжіння на площині для двовимірних бінаризованих 

зображень. 

Крок 9. Визначення числа ненульових елементів бінарних зображень. 

Крок 10. Виділення границь вибраного шару під номером з кроку 4 за 

алгоритмом Canny з встановленням величини рівня порогу з кроку 5. 

Крок 11. Визначення центра ваги зображення з кроку 10. 

Крок 12. Вибір бінарного зображення за кількістю ненульових пікселів. 

Крок 14. Визначення координат ненульових елементів зображень 

(двовимірних масивів) із зображень з кроків 10 та 12; 

Крок 15. Визначення опуклої оболонки бінарного зображення та площі, 

укладеної в ній. 

Крок 16. Якщо вибрано бінарне зображення з кроку сім не було інвертованим, 

то визначається опукла оболонка зображення з кроку 10 і площі, закладеної в 

ній; в іншому випадку визначається компактна опукла оболонка – компактна 

межа виділених точок зображення з кроку 10 і площі, обмеженої компактною 

межею; 

Крок 17. Означення числової метрики оцінки якості зображення з артефактами 

типу подвоєння: 
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- якщо відношення площі оболонки побудованої навколо границі виділеної 

навколо Prewitt до площі оболонки побудованої навколо границі виділеної  

навколо Canny більше одиниці то значення метрикик приймається як 1, тобто 

зображення без артефактів типу подвоєння. Варно сказати, що такий випадок 

достатньо рідкісний, і свідчить про відсутність подвоєння на зображені, адже 

границі були виділеними навколо одного і того самого об’єкту; 

- в іншому випадку метрика визначається як відношення площі оболонки 

побудованої навколо границі виділеної навколо Prewitt до площі оболонки 

побудованої навколо границі виділеної  навколо Canny; 

 

 

Рис. 3.17 Блок-схема алгоритму NRDD 
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Схема алгоритму NRDD нереферентної оцінки якості відеозображень з 

ефектами подвоєння на основі бінаризації зображень і налаштуванням 

параметрів методів детектування контурів представлена на рисунку 3.17. 

Ілюстративне пояснення до визначення бінарного зображення і 

зображення з виділеними границями показано на Рис. 3.26. 

 

  

Канал Blue Бінаризоване зображення 

  

Виділення границь Canny Виділення границь Prewitt 

  

Виділення опуклої оболонки 

навколо границі Canny 

Виділення опуклої оболонки 

навколо границі Prewitt 

Рис. 3.18 Ілюстрація кроків визначення метрики NRDD 
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Для тестування запропонованого методу розглядалися кадри з відео 

«Шатл», «Літак Бомбер» та «Літак Мрія» (Рис. 1.3, Рис. 3.1, Рис. 3.2). У 

таблицях 3.9 - 3.10 наведені результати обробки зображень. 

Таблиця 3.6 

Результати обробки кадрів тестового відео «Шатл» методами NRDVM, 

NRDAM та NRDD 

Назва відео № кадру NRDVM NRDAM NRDD 

Шатл 

2 15.1327 0.5102 0.6020 

105 15.5242 0.4123 0.5873 

115 33.5410 0.5844 0.5874 

146 1.0000 0.4005 0.9875 

226 0.0000 0.4083 0.9915 

352 3.0000 0.4747 0.9834 

 

Таблиця 3.7 

Результати обробки кадрів тестового відео «Літак Бомбер» методами 

NRDVM, NRDAM та NRDD 

Назва відео № кадру NRDVM NRDAM NRDD 

Літак 

Бомбер 

5 30.0708 0.8869 0.7416 

75 2.4525 0.9939 0.9996 

128 1.4032 0.8899 0.9999 

168 18.7978 0.8949 0.8354 

240 2.1613 0.9899 0.9511 

245 30.0708 0.9263 0.8612 
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За наведеними результатами в таблицях (Таблиця 3.6 – Таблиця 3.8)  

зробити висновок, що всі три методи змогли в більшості випадках виявити та 

оцінити артефакти типу подвоєння на кадрах відео. Методи NRDVM 

виділяється з усіх методів тим, що його метрика лежить в діапазоні [0, N], де 

N величина більшого розміру зображення. Теоретично може так статися, що 

через велику витримку та високу швидкість об’єкт розмазався від одного краю 

зображення, до іншого. В такому випадку значення метрики буде довжина 

вектору змазу. Алгоритми NRDAM та NRDD мають значення в діапазоні (0,1], 

де 0 це найгірше зображення, а 1 це зображення без артефактів подвоєння. 

метод NRDD продемонстрував найкращі результати, адже зміг знайти та 

оцінити артефакти подвоєння на тих зображеннях, з якими не впоралися інші 

алгоритми. Також на основі цих результатів можна зробити висновок, що 

зображення з метриками більше 0,9 мають досить низький рівень спотворень 

– «хороші» зображення. 

Таблиця 3.8 

Результати обробки кадрів тестового відео «Літак Мрія» методами NRDVM, 

NRDAM та NRDD 

Назва відео № кадру NRDVM NRDAM NRDD 

Літак Мрія 

25 6.3314 0.9210 0.9216 

50 81.3778 0.9736 0.9701 

55 10.7365 0.9418 0.8546 

78 38.6295 0.9937 0.9789 

101 8.5371 0.9846 0.8549 

125 6.3314 0.9842 1.0000 
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3.2. Розробка методики розрахунку загальної оцінки якості відео на 

основі процентилів 

Компанії, що надають сервіс потокового перегляду відео, фільмів чи 

стрімів ігор прагнуть надати своїм споживачам найкращий досвід споживання 

контенту. Основні критерії для оцінки якості матеріалу полягають у плавності 

відтворення відео та зменшенню будь-яких артефактів на зображеннях. Тому 

об’єктивна оцінка якості відео зараз є дуже актуальною задачею. 

Загалом оцінку якості відео можна розділити на дві основні категорії: 

об'єктивні показники якості відео та суб’єктивні показники якості відео. 

Суб'єктивні показники базуються на тестах проведених на групі людей, які 

оцінюють якість відео, переглядаючи його. Існує кілька важливих факторів 

для проведення суб’єктивного експерименту, наприклад, ретельне 

планування, метод оцінки, відбір тестового матеріалу, умови перегляду або 

хронометраж матеріалу. Суб'єктивний метод важко проводити в режимі 

реального часу, тому створюються об'єктивні показники. Об’єктивні 

показники обчислюються комп’ютером. Деякі показники більш, а деякі менш 

подібні до того, як людина сприймає якість відео[117]. 

Об’єктивні показники якості відео можна розділити на три категорії: повне 

посилання (Full Reference, FR), зменшене посилання (Reduced Reference, RR) 

та відсутність посилання (No Reference, NR) [118, 119, 120, 121]. За допомогою 

методу FR оригінальне зображення або відео є доступне як еталоне при 

порівнянні спотвореного зображення чи відео з оригінальним. При RR методі 

виділяється тільки певна частина оригінального матеріалу, така як текстури 

або інші характеристики вихідного зображення або відео. Вхідними даними 

цього методу є порівняння наданої інформації оригіналу файлу та інформації 

із спотвореного файлу. Метод NR не вимагає доступу до оригінального 

зображення або відео, але воно використовує інформацію в бітовому потоці 

або шукає інформацію в піксельному домені [65]. 
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В попередніх розділах було розглянуто методи та алгоритми аналізу 

артефактів саме на зображеннях. Відеопотік за своєю суттю можна розглядати 

як набір зображень, що змінюються одне за одним з частотою від 24 кадрів за 

секунду до 60 к/с. Більша частота кадрів використовується в повсякденному 

житті в дуже рідкісних випадках. Тому в першому наближені відео це набір 

зображень. 

Всі методи нереферентної та більшість референтних чи гібридних методів 

оцінки якості відео побудовані таким чином, що розбивають відео на кадри, а 

потім аналізують кожен кадр окремо  [86, 96, 97, 98, 99]. Такий підхід дозволяє 

залучати алгоритми та методи обробки звичайних зображень без розробки 

нових методів. Але має і суттєві недоліки під час оцінки справжніх, а не 

тестових, відео [122, 123]. 

Для оцінки якості відео використовуються різні показники. Найбільш 

популярними є об'єктивні, повні еталонні показники пікового відношення 

сигнал/шум (PSNR) [13] та середньоквадратичне відхилення (MSE) [124]. Ці 

показники базуються на порівнянні за пікселями двох зображень – еталонного 

та спотвореного. Існують також такі показники, як SSIM [13], VSSIM 

(відеоверсія SSIM), VMAF [4], NTIAs VQM, PVQM або PEVQ [125]. Ці 

показники використовують довідкову інформацію або оригінальний кадр для 

оцінки зв'язку між цим та спотвореним кадром. Однак, як вже відомо з 

попередніх розділів, оригінальні кадри недоступні для потокового відео, 

відеотелефонії, тощо. 

Всі ці методи, крім одного, для аналізу якості відео розбивають відео на 

кадри, аналізують кожен кадр окремо, а потім формують загальну оцінку 

шляхом усереднення результату всіх кадрів. Такий підхід має суттєвий недолік 

у вигляді «приховування» низьких оцінок на великій за тривалістю сцені 

високих оцінок [123,126]. 

В якості еталонного методу для оцінки якості відео прийнято вважати 

метод VQM (video quality metrics) [127]. Цей метод відноситься до гібридних, 
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тобто не вимагає наявності всього еталону для порівняння, тільки певної 

інформації про нього. Ця інформація здебільшого це виділені границі кожного 

кадру. Фінальна оцінка даного методу складається із суми оцінок різних 

параметрів з певними коефіцієнтами. Формула розрахунку фінальної оцінки 

методом VQM наведена нижче: 

 

𝑉𝑄𝑀 =  −0.2097 ∗ 𝑠𝑖_𝑙𝑜𝑠𝑠 

+0.5969 ∗ ℎ𝑣_𝑙𝑜𝑠𝑠 

+0.2483 ∗ ℎ𝑣_𝑔𝑎𝑖𝑛 

+0.0192 ∗ 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑚𝑎_𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 

−2.3416 ∗ 𝑠𝑖_𝑔𝑎𝑖𝑛 

+0.9431 ∗ 𝑐𝑡_𝑎𝑡𝑖_𝑔𝑎𝑖𝑛 

+0.0076 ∗ 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑚𝑎_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒 

 

Розглянемо кожен параметр детально. Параметр si_loss виявляє 

зменшення або втрату просторової інформації (наприклад, розмиття). Його 

значення розраховується на основі виділення країв методом Sobel та 

порівняння їх кількості в оригінальному зображені та стиснутому. 

Параметр hv_loss виявляє зсув країв по горизонталі, вертикалі чи 

діагональні. Зсув країв може свідчити про спотворення типу бочка чи 

дисторсія. В таких випадках краї в певній орієнтації можуть зсуватися чи 

викривлятися. 

Параметр hv_gain виявляє зсув границь об’єктів від діагоналі до 

горизонталі чи вертикалі. Це наслідок суттєвого стиснення відео та появи 

артефактів стиснення (блокування). 

Параметр chroma_spread виявляє зміни кольору пікселів. Стиснення 

може полягати в тому, щоб замінити різні кольори однаковим, цей параметр 

дозволяє проаналізувати такий вплив. 
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Параметр i_gain єдиний параметр, що може підвищити, а не знизити 

фінальну оцінку якості відео. Він відповідає за покращення границь об’єктів. 

Застосувавши метод додавання різкості у відео можна досягти візульного 

підвищення якості, але в розумних масштабах. 

Параметр ct_ati_gain виявляє спотворення руху. Один зі способів 

стиснення відео полягає в тому, щоб зменшити кількість векторів руху, що в 

свою чергу впливає на якість відображення рухомих об’єктів. 

Параметр chroma_extreme дуже схожий на параметр chroma_spread, але 

виявляє не локальні зміни кольору кожного пікселя, а глобальні зміни кольорів 

всього кадру. 

Коефіцієнти при кожному параметрі розраховані експериментально із 

застосуванням суб’єктивних критеріїв оцінки. 

Але всі ці параметри обраховуються для кожного кадру окремо, а 

фінальна оцінка буде складатися з середнього арифметичного значення серед 

5% мінімальних параметрів всіх кадрів за проміжок в 0.2 секунди відео.   

Нереферентні методи оцінки якості відео працюють за принципом 

референтних, з єдиною відмінністю в тому, що кожен кадр аналізується 

нереферентними методами, такими як  NIQE чи BRISQUE. 

Для наглядного пояснення недоліків обрахунку середнього значення 

всіх оцінок був проаналізований повнометражний фільм тривалістю 2 години 

і 50 хвилин. Із зрозумілих причин кадри з фільму в даній роботі наводитися не 

будуть. Натомість був побудований графік (Рис. 3.19) оцінки кожного кадру з 

відео обрахований методом NIQE. 
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Рис. 3.19 Графік оцінок кожного кадру тестового фільму методом NIQE 

Середнє значення оцінок всіх кадрів складає 3.3179, що свідчить про 

високу якість даного фільму. Мінімальний бал (найкращий кадр) має значення 

оцінки 1.0964, а найбільший бал (найгірший кадр) – 12.2706. На початку та 

вкінці видно області низьких за якістю кадрів. Тут нема нічого дивного, адже 

є вступні титри та фінальні титри. Для подальших досліджень перших 5 та 

останніх 5 хвилин фільму не будуть враховуватись. Середнє значення оцінок 

без врахування титрів складає: 2.7064, мінімальний та максимальні оцінки 

залишилися без змін. Графік оцінок без вступних та фінальних титрів наведено 

на рисунку 3.20. На графіку видно невелику за тривалістю область оцінок 

більше 12. Це пов’язано з наявністю дуже темної сцени. 

 

Рис. 3.20 Графік оцінок кожного кадру тестового фільму методом NIQE без 

врахування вступних та фінальних титрів 
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Для подальших досліджень було навмисно спотворено декілька кадрів 

відео та повторно проведений аналіз таким самим способом. Графік оцінок 

наведено на рисунку 3.21. 

 Видно, що графік змінився. Суб’єктивно ця одна хвилина спотворених 

кадрів майже не вплинула на сприйняття фільму, адже це невелика частина від 

всього матеріалу. Середнє значення всіх оцінок склало: 2.7455, що на 0.0391 

більше, ніж попередній результат. Аналізувати такі зміни майже неможливо. 

Такий підхід не дає можливості зрозуміти яка кількість кадрів була спотворена 

та на яку величину. 

 

 

Рис. 3.21 Графік оцінок кожного кадру тестового фільму методом NIQE. 

Спотворено 1500 кадрів (1 хвилина) 

Тому виникає необхідність у розробці нової методики фінальної оцінки 

всього відеоматеріалу. 

В одному фільмі тривалістю близько двох годин з частотою 24 кадри на 

секунду міститься близько 150 тисяч кадрів. Це достатньо велике число, щоб 

застосувати статистичні методи для дослідження [128]. 

Як уже було сказано вище, в більшості випадків для знаходження 

загальної оцінки якості відео застосовують середнє значення. Середнє 

значення досить добре спрацює на невеликому за тривалістю відеофайлі, або 
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коли значення оцінок всіх кадрів буде флуктувати в невеликому проміжку. 

Якщо буде невелика кількість оцінок, що сильно вибивається із загальної 

тенденції, то середнє значення просто «приховає» їх і дослідник не дізнається 

про їх наявність. 

У математичній статистиці існує поняття процентиля (квантиль, 

перцентиль, центиль), яке для наших цілей можна визначити як значення, 

нижче якого знаходиться певний відсоток даних з набору. Наприклад, 99-

процентиль – значення, нижче якого знаходяться 99% даних з набору [129]. 

Визначення процентилю можна дати наступним чином: нехай маємо 

ймовірнісний простір (Ω), і 𝑃𝑋 – ймовірнісна міра, що задає розподіл деякої 

випадкової величини 𝑋. Нехай зафіксовано 𝛼 ∈ [0,1]. Тоді ∝ −квантилем 

(або квантилем рівня ∝) розподілу 𝑃𝑋 називається число 𝑥∝ ∈ ℝ, таке що 

𝑃𝑋((−∞, 𝑥∝]) ≡ 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥∝) =∝. Дане визначення можна застосовувати тільки 

для дискретних величин, якими оцінки якості кадрів і є. 

У випадку застосування процентилю до оцінок якості кадрів відео 

необхідно звернути увагу на те, що в більшості випадків більше значення 

оцінки вказує на те, що зображення гіршої якості. Тому в такому випадку 

доцільно брати найбільші значення, а не найменші. Для кращого опису оцінок 

пропонується знаходити не число для опису процентилю, а середнє значення 

певного відсотку найгірших результатів. Це більш краще опише якість всього 

фільму. Для зрозумілості в подальшому будемо говорити «Середнє N%», де N 

це буде відсоток найгірших кадрів. 

Таблиця 3.9 

Значення різних середніх оцінок тестового фільму 

Спотворено часу, 

хв 

Середнє, % 

0.1% 1% 5% 10% 25% 50% 75% 100% 

0 5.1022 3.9453 3.4467 3.2988 3.1104 2.9455 2.8286 2.7064 

0.5 8.3696 5.7206 3.8284 3.4918 3.1884 2.9846 2.8546 2.7259 
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1 8.3980 7.3455 4.2032 3.6830 3.2662 3.0237 2.8806 2.7455 

2 8.4685 8.1781 4.9463 4.0639 3.4216 3.1018 2.9327 2.7845 

5 8.5486 8.3034 7.1589 5.2126 3.8891 3.3361 3.0889 2.9017 

7 8.5509 8.3073 8.0533 5.9505 4.1978 3.4921 3.1931 2.9798 

10 8.5749 8.3267 8.1072 7.0493 4.6617 3.7263 3.3493 3.0970 

30 8.9528 8.4227 8.1760 8.0527 7.5578 5.2619 4.3875 3.8781 

45 8.9528 8.4232 8.1771 8.0554 7.8338 6.3535 5.1519 4.4639 

60 8.9951 8.4486 8.1902 8.0767 7.8950 7.4465 5.9281 5.0498 

 

Для подальшого тестування було досліджено той самий тестовий фільм, 

але з різним часом спотворених кадрів. Для кожного значення спотворених 

кадрів було знайдено значення різних середніх, результати наведено в таблиці 

3.9. «10%» означає середнє 10%, тобто середнє значення 10% найгірших 

(найбільших) оцінок. Середнє 100% співпадає із середнім значенням, адже це 

середнє значення 100% найгірших оцінок, тобто всіх оцінок. 

З таблиці видно, що при зменшені відсотку середніх збільшується 

значення. Це пояснюється тим, що береться середнє значення не з усієї 

вибірки, а тільки з певного відсотку найбільших оцінок. Регулюючи цей 

відсоток можна побачити скільки кадрів мають яку оцінку якості. За 

допомогою серенього 0.1% можна побачити навіть невелику кількість 

спотворених кадрів, але його значення стрімко втрачає актуальність при 

збільшені кількості спотворених кадрів. І це не дивно, 0.1% спотворених 

кадрів приблизно дорівнює восьми секунд фільму. Також видно, що середнє 

значення дуже неохоче реагує на ріст кількості спотворених кадрів. Мала 

кількість спотворених кадрів впливає на середнє значення незначним чином, 

тому за допомогою лише тільки однієї величини неможливо оцінити кількість 

спотворень. Помітний вплив на середнє значення починається приблизно при 

20% поганих кадрів, тобто з 30 хвилин «поганого» фільму. Результати 
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проміжних середніх вказують на наявність тієї чи іншої кількості спотворених 

кадрів.  

Експериментальним чином було обрано значення трьох середніх: 100% 

(тобто середнє значення), 10% та 1%. Для кращого візуального сприйняття 

наведено діаграму значень обраних середніх для різних кількостей 

спотворених кадрів (Рис. 3.22). 

 

 

Рис. 3.22 Діаграма метрик для тестового фільму без доданих спотворень 

 

Рис. 3.23 Діаграма метрик для тестового фільму з однією хвилиною 

спотворених кадрів 
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 З діаграми зображеної на Рис. 3.22 можна зробити висновок, що 

вцілому фільм має гарну якість, але є невеликий відсоток спотворених кадрів. 

Цей відсоток на стільки незначний, що його можна не враховувати. 

З діаграми зображеної на Рис. 3.23 можна зробити висновок, що вцілому 

фільм має гарну якість, але є помітний відсоток спотворених кадрів. В такому 

випадку варто звернути увагу на такі спотворення, адже вони будуть впливати 

на суб’єктивну оцінку. 

 

Рис. 3.24 Діаграма метрик для тестового фільму з десятьмя хвилинами 

спотворених кадрів 

З діаграми зображеної на Рис. 3.24 можна зробити висновок, що більша 

частина фільму має високу якість, але має місце великий відсоток спотворених 

кадрів. В такому випадку фільм буде суб’єктивно сприйматися як задовільною 

якістю, адже ще є достатня кількість гарних за якістю кадрів. 

 

3.3. Висновки до розділу 3 

 

У відповідності з проведеними дослідженнями отримані наступні 

результати. 
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1. Вивчено існуючі методи нереферентної оцінки якості зображень 

при ефектах подвоєння. Показано, що такі методи, як NIQE, BRISQUE, IL-

NIQE не в повній мірі забезпечують адекватну оцінку якості зображень з 

артефактами типу ефектів подвоєння і без артефактів. 

2. На тестових відео показана ефективність запропонованих методів 

нереферентної оцінки якості відеозображень. У більшості випадків 

результати, отримані пропонованими методами, перевершують результати, 

отримані існуючими меодами типу NIQE, BRISQUE, IL-NIQE. Визначено, що 

в запропонованих методах закладені операції по визначенню якості зображень 

з обмеженим числом унікальних пікселів. 

3. Вперше розроблено метод пошуку, аналізу та оцінки артефактів 

типу подвоєння, які побудовані з використанням виділення границь об’єктів 

методами Canny та Prewitt. Метрики розраховуються як довжина вектору між 

центрами описаних навколо границь об’єктів виділених за допомогою різних 

методів, а також відношенням площ побудованих навколо об’єктів оболонок. 

4. У розвиток алгоритму зі знаходженням відношення площ, 

розглянуто можливості автоматизації підбору порогу чутливості алгоритму 

методу Canny для максимізації різниці площ, одержуваних в результаті 

визначення опуклих оболонок навколо об’єктів. Тестові випробування 

показали, що метод з подвійною оптимізацією більш адекватно визначає 

якість зображень без артефактів ефекту подвоєння. 

5. Розроблено швидкісний метод визначення ефектів подвоєння на 

основі бінаризації зображень і автоматизованим підбором рівню порогу 

чутливості. 

6. Розроблено методику розрахунку загальної оцінки якості 

відеопослідовності, яка ґрунтується на аналізі трьох величин: середньому 

значенні оцінок всіх кадрів відео, середньому значенні 10% найгірших оцінок 

та середньому значенні 1% найгірших оцінок, що дозволяє за допомогою 

однієї метрики оцінити якість всього відео, а не окремої його частини.  
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ВИСНОВКИ 

Отримані та науково обґрунтовані в дисертації результати в сукупності 

вирішують наукове завдання: формування методики оцінки якості зображень 

та відео, за рахунок вдосконалення методів пошуку, аналізу та оцінки 

артефактів на зображеннях і кадрах відео та розрахунку загальної оцінки 

якості відео.  

В дисертації отримані такі основні результати: 

1. На основі проведеного аналізу методів обробки, передачі та 

відтворення мультимедійних даних, виявлено проблему, неможливості 

отримати оригінальний матеріал для порівняння і виявлення спотворень на 

кожному етапі життєвого циклу об’єкту. В сучасних роботах для вирішення 

даного питання використовуються методи для оцінки якості зображень при 

відсутності зразка. Дані методи NIQE, BRISQUE, IL-NIQE не в повній мірі 

забезпечують оцінку якості зображень з артефактами типу ефектів подвоєння 

і без артефактів, що робить неможливим виділити універсальний метод 

нереферентної оцінки якості зображень та відео. Застосування вдосконалених 

методів пошуку, аналізу та оцінки артефактів на зображеннях і кадрах відео та 

розрахунку загальної оцінки якості відео забезпечить підвищити показник 

ефективності цифрової обробки даних в цілому. Це підтверджує актуальність 

вирішення наукового завдання. 

2. Удосконалено метод пошуку та оцінки артефактів стиснення на 

зображеннях, який відрізняється від існуючих застосуванням процедури 

пошуку блочності на етапі поєднання перцептивної та піксельної мір, що 

дозволяє краще провести оцінку артефактів стиснення на зображеннях. 

3. Розроблено методику  нереферентної оцінки якості зображень, яка 

відрізняється від існуючих тим, що розрахунок метрик відбувається шляхом 

статистичного аналізу яскравостей пікселів за окремими кольоровими 

каналами  на основі розрахунку коефіцієнту варіації та розмірів прямолінійних 
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ділянок однакової інтенсивності за геометричними розмірами напівтонового 

зображення, а також за окремими каналами кольоровості. 

4. Вперше розроблено метод виявлення артефактів подвоєння на 

зображеннях та кадрах відео, основою якого є застосування методів детекторів 

границь Canny та Prewitt, що дозволяє виявити та оцінити величину подвоєння 

об’єкту на зображені та величину і напрямок змазу отриманого внаслідок 

фільмування швидкоплинного об’єкту з великою витримкою. 

5. Розроблено методику розрахунку загальної оцінки якості 

відеопослідовності, яка ґрунтується на аналізі трьох величин: середньому 

значенні оцінок всіх кадрів відео, середньому значенні 10% найгірших оцінок 

та середньому значенні 1% найгірших оцінок, що дозволяє за допомогою 

однієї метрики оцінити якість всього відео, а не окремої його частини. 

6. Результати математичного моделювання та експериментального 

дослідження запропонованих методів оцінки якості відео забезпечує точнішу 

на 1-2% оцінку якості відео, в тому числі і при малому рівні спотворень. 

Розроблений метод CVIQA може бути використаний для оцінки якості відео 

не тільки з блочними артефактами, але, і як показано, з шумами типу «salt & 

pepper». Розроблений метод автоматичного підбору порогу чутливості 

фільтрації на основі бінаризації зображень дозволяє підвищити точність 

оцінки артефактів типу подвоєння на 10% . 

7. Результати досліджень прийняті до впровадження в компанію 

«Vega» (акт від 11.02.2021р.), де запропоновані підходи застосовуються для 

побудови нових та модернізації існуючих мереж ПрАТ «Фарлеп-Інвест», та в 

ТОВ «ТЕМАБІТ» (акт від 20.09.2020р.), впроваджено в промислову 

експлуатацію методи нереферентної оцінки якості відеопотоку, а також в 

навчальний процес кафедри Інформаційних систем та технологій Державного 

університету телекомунікацій (акт від 27 серпня 2020р.). при викладанні 

дисципліни «Обробка цифрових зображень» для студентів 126 «Інформаційні 

системи та технології» денної форми навчання. 
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8. Мета дисертаційних досліджень щодо покращення достовірності 

оцінки якості мультимедійних даних досягнута і всі часткові завдання 

вирішено. Наукові результати є корисним внеском у розвиток інформаційних 

технологій, для розроблення моделей та методів, для забезпечення якості та 

надійності комп’ютерних системи універсального та спеціального 

призначення та систем штучного інтелекту. 

9. Перспективним шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути коло питань щодо розробки нових методів та 

удосконаленню існуючих методик цифрової оброки мультимедійних даних 

для систем штучного інтелекту.  
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