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Problēma
Pēdējās desmitgadēs ir bijuši dažādi
pētījumi
sakarā
ar
izšķirtspējas
paaugstināšanu no oriģinālajiem attēliem,
kuriem ir zemāka izšķirtspēja. Vēlamo
rezultātu sauc par super-izšķirtspēju. Superizšķirtspējas problēmai ir daļēji subjektīva
daba, jo gala vērtētājs rezultātam būs
cilvēka acs (vai attēls izskatās labi), bet
matemātiski ir grūti aprakstīt jēdzienu
"izskatās labi".

- Pašlaik ievērojami panākumi ir t.s. ģeneratīvi adversiālajiem tīkliem (GAT)
- GAT ir neapmācīto neironu tīklu paveids, kas sastāv no diviem tīkliem, kuri
mācās reizē un sacenšas viens ar otru:
1) Ģeneratīvā tīkla G, kas mācās sintezēt attēlus, līdzīgus īstajiem attēliem. Balstās
uz dekonvolūciju neironu tīklu arhitektūras.
s – filtra soļa lielums
n – īpašību karšu (feature map) skaits

2) Diskriminatorā tīkla D, kas mācās atpazīt ģenerētos tīklus atpazīt no īstajiem
attēliem. Balstās uz konvolūciju neironu tīklu arhitektūras.

Motivācija
Super-izšķirtspēju izmanto visdažādākajās
industrijas nozarēs - satelītu attēlos,
medicīnisko attēlu apstrādē, sejas attēlu
uzlabošanā, saspiestu attēlu un video
uzlabošanai,
pirkstu
nospiedumu
uzlabošanai u.c., tādēļ top arvien jaunas
metodes, lai radītu labākas metodes Superizšķirtspējas iegūšanai.
Pēdējos gados ir bijuši reāli panākumi šīs
problēmas risināšanai izmantojot metodes
no strauji attīstošās dziļās mašīnmāčīšanās
nozares un tēma ir kļuvusi aktuāla.

Mērķis
Izpētīt jaunākās un spēcīgākās metodikas,
ar kuru iegūt attēla super-izšķirtspēju, kā arī
realizētas implementācijas, to priekšrocības
un trūkumus.

Rezultāti[2]

Izpuldināta attēla (pa kreisi) asināšana vienreiz (pa vidu)
un divreiz (pa labi) ar neural-enhancer

s – filtra soļa lielums
n – īpašību karšu (feature map) skaits

- GAT abu tīklu sāncensību var aprakstīt ar min-max funkcijas izteiksmi[1]:
min max 𝑉 𝜃𝐷 , 𝜃𝐺 = 𝔼𝐼𝐻𝑅 ~𝑝𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
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(𝐼 𝐻𝑅 - augstas izšķirtspējas attēls, 𝐼 𝐿𝑅 - zemas izšķirtspējas attēls)

Secinājumi
1) Pie noteiktiem gadījumiem izšķirtspēja tiek uzlabota – piemēram, kad
ieejas attēls ir pikselēts.
2) Kad ieejas attēls ir bojāts saspiešanas procesā, tad uzlabojumi ir
redzami, taču vietās var rasties arī dambretes efekts.
3) Kad ieejas attēls ir kvalitātīvs, tad izejas attēla kvalitāte var pasliktināties.
Maģistra darbā ir dažādi iespējami pētījumi metodoloģijas uzlabošanai, lai
sintezētu attēlus ar labākiem rezultātiem. Pie tiem varētu pieskaitīt
dambretes efekta mazināšanu un modeļa ātrdarbības palielināšanu.
Lietderīgi būtu arī noteikt objektīvākus kritērijus, pēc kuriem var spriest pēc
attēla kvalitāti, lai uzlabotu attēlu kvalitāti.

Pikselēta attēla (pa kreisi) restaurēšana ar neural-enhancer (pa labi)
Kvalitatīva attēla (pa kreisi) restaurācija
ar neural-enhancer (pa labi)

Kvalitatīva attēla palielināšana 4 reizes bez autokorekcijas (pa kreisi), ar iebūvēto MS Windows 10 foto
pārlūku (pa vidu), ar neural-enhancer (pa labi)

Ar Gausa filtru (rādiuss = 2σ) izpludināts attēls (pa kreisi) saasināts ar neural-enhancer (pa labi)

Saspiesta attēla (pa kreisi) restaurēšana
ar neural-enhancer (pa labi)
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