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Determinarea funcţiilor şi structurii
sistemului intelectual de restabilire
a imaginii

Pentru utilizarea sistemului intelectual de
restabilire a imaginii (SIRI) e necesar să se
determine datele de intrare şi informaţia pe care
trebuie s-o emită ea la ieşire. De remarcat că la
ieşire se emit nu numai datele determinate de
elaboratorul SIRI, dar şi orice alte date primite din
mediul exterior. La intrarea obiectelor de ordinul 1
(obiectul principal, obiectul subordonat, scena) în
SIRI, e necesar să se stabilească existenţa lor.
Elaboratorul indică foarte simplu prezenţa
defectelor. Dacă sunt depistate unele defecte,
atunci SIRI trebuie să le înlăture, adică să
restabilească imaginea. În cazul când defectele
lipsesc, nu mai este necesar să se efectueze vreo
operaţie asupra obiectului. Astfel, în primul caz, la

ieşire, în urma restabilirii imaginii defectuoase a
obiectului 1

n
~x , trebuie să apară imaginea

autentică a obiectului 
1
Еn x , iar în al doilea caz –

repetarea obiectului de intrare 
1
Е

1
n n xx = .

Pentru a constata prezenţa sau lipsa defectelor
imaginii trebuie, mai întâi, să se facă o descriere
a obiectului 1

nx , determinându-se caracteristicile
lui: x1, x2, ..., xK. Aceste funcţii le îndeplineşte
“Descriptorul caracteristicilor obiectului”. Ulterior
se indică semnificaţiile numerice ale
caracteristicilor obiectului, adică parametrii lui. În
acest scop este utilizat “Determinantul
semnificaţiilor parametrilor”. În baza analizei
semnificaţiilor parametrilor obiectului , se trag
concluziile de rigoare privind corespunderea sau
necorespunderea semnificaţiilor parametrilor
care reprezintă imaginile autentice ale obiectului .
Dacă semnificaţia parametrilor obiectului se află

SISTEMUL INTELECTUAL
DE RESTABILIRE A IMAGINII

dr. ]n [t. tehnice, conf. univ. Igor MARDARE,
[ef catedr= CPAE, UTM

Introducere

Problema restabilirii imaginilor autentice ale obiectelor devine pregnantă atunci când
dispunem de un volum de informaţie vizuală insuficientă pentru rezolvarea sarcinilor clasice
de recunoaştere a imaginilor şi pentru clasterizarea obiectelor în baza informaţiei incomplete
şi distorsionate existente sau a imaginilor deteriorate ale acestora. Sistemele intelectuale ce
funcţionează în baza reţelelor neuronale artificiale permit rezolvarea efectivă a problemei de
recunoaştere a formelor şi de restabilire a imaginilor.
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în afara limitei admise, adică există defecte ale
imaginii obiectului , atunci de la “Analizatorul
defectelor obiectelor” către “Cheia electronică de
conducere” K1 se transmit  semnale de blocare a
cheii şi asupra imaginii defectuoase a obiectului
acţionează operatorul de conducere In,n, care
înlătură defectele. În rezultat, la ieşirea SIRI va
apărea imaginea autentică a obiectului   (des.1).

În calitate de operator de conducere este ales
operatorul In,n,

, )( 11
nn xIx =

deoarece la intrarea în SIRI se expune doar un
singur obiect, considerat, în mod convenţional,
obiectul principal; acesta este capabil să se
autoregleze, influenţând asupra parametrilor săi.
În acest caz “Procesorul” reprezintă un obiect de
ordinul 2 al tipului 1 . Operatorul de conducere  In,n

se determină în rezultatul citirii şi memorizării
reţelei de neuroni. Reţeaua de neuroni constituie
unul din elementele SIRI. Din momentul me-
morizării, reţeaua de neuroni permite concomitent
să se influenţeze asupra multitudinii de parametri
ai obiectului xk, care nu corespund semnificaţiilor
cerute.

Dacă semnificaţia parametrilor corespunde limitei
admise, atunci de la “Analizatorul
defectelor obiectelor” către “Cheia
electronică de conducere” K1 se
transmite un semnal de deblocare
a cheii pentru deconectarea
operatorului de conducere In,n.  În
acest mod, de la ieşirea din
“Analizatorul defectelor obiectelor”
imaginea obiectului ,
corespunzătoare imaginii autentice ,

 

1
nx

Determinantul imaginii defecte 

Descriptorul 
caracteristici-
lor obiectelor 

Determinantul 
semnificaţiilor 
parametrilor 

Analizatorul 
defectelor 
obiectelor 

1
Еn x

In,n 

1
n

~ x

Procesorul  

К1 

se transmite la ieşirea SIRI. Astfel, la intrarea în
SIRI ajunge obiectul de ordinul 1  sau , iar SIRI,
reprezentând obiectul , emite, de asemenea,
obiectul de ordinul 1 .

Atunci când elaboratorul indică prezenţa defec-
telor, SIRI include doar “Procesorul” care, în acest
caz, nu are nevoie de cheia electronică pentru
conectarea operatorului de conducere  In,n (des.2).

Când la intrarea în SIRI sunt recepţionate două
obiecte de ordinul 1 1

1-nx  şi 1
nx , e necesar de a

determina care dintre ele are preponderenţă şi
gradul de subordonare al acestora, de asemenea,
prezenţa sau lipsa defectelor. Pentru îndeplinirea
funcţiilor respective e necesar să se efectueze
descrierea acestor obiecte prin intermediul
determinării caracteristicilor primare: =(xn-11, xn-12,
..., xn-1K) şi =(xn1, xn2, ..., xnK). Funcţiile menţionate le
execută “Analizatorul defectelor obiectelor”,
ulterior indicându-se semnificaţiile numerice ale
caracteristicilor obiectelor (parametrii). În acest
scop se utilizează “Determinantul semnificaţiilor
parametrilor”, stabilindu-se  gradul de
complexitate al obiectelor, obiectul principal şi cel
subordonat. Complexitatea fiecărui obiect se
estimează în funcţie de potenţialul tuturor stărilor
posibile ale obiectului: ||=|xn-11|·|xn-12|·...·|xn-1K| şi
||=|xn1|·|xn2|·...·|xnK|. Cel mai complicat dintre ele

 

1
nx 1

Еn x

In,n 

1
n

~ x

Procesor  

Des. 1. Funcţionarea SIRI cu un singur obiect de ordinul 1

Des. 2. Funcţionarea sistemului om-SIRI
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exemplu, ||>||, atunci  – obiectul principal, iar  –
obiectul subordonat. Calculele necesare sunt
executate de “Determinatorul complexităţii
obiectelor”. Ulterior, analizându-se semnificaţiile
parametrilor obiectelor  şi , se trag concluzii
privind corespunderea sau necorespunderea
semnificaţiilor unor parametri ai imaginilor
autentice ale obiectelor  şi . Dacă semnificaţiile
parametrilor fiecăruia dintre obiectele  şi  sunt în
afara limitei admise, adică sunt prezente defecte
ale imaginii obiectelor  şi  sau semnificaţiile
parametrilor fiecăruia dintre obiectele  şi  se află
în cadrul limitei admise, cu alte cuvinte, dacă
defectele lipsesc, atunci la ieşirile 1 şi 2 ale
“Analizatorului defectelor obiectelor” vor apărea
următoarele combinaţii ale imaginilor obiectului
principal şi celui subordonat: , ,  şi . În cazul
prezenţei defectelor vreunui obiect, unul din cele
trei blocuri operative: “Procesorul 1”, “ Procesorul
2” sau “Procesorul 3” se va conecta la blocul
“Determinatorul complexităţii obiectelor” (des. 3).

 

Procesorul 1 

1 

2 

1
Е1 x

1
Е2 x

1
2

1
1 -~ xx

I1,1 

1
1

~ x

1
2 x

1 

2 

1
Е1 x

1
Е2 x

1
2

1
1

~-~ xx

I1,1 

1
1

~ x

1
2 

~x

F1,2 

Procesorul 3 

F1,2 

1 

2 

1
Е1 x

1
Е2 x

1
2

1
1

~- xx

1
1 x

1
2

~ x

Procesorul 2 

Determinantul imaginii defecte 

1
1-nx

1
nx

1
1x

1
2x

1 

2 

 
Descriptorul 
caracteristici-
lor  obiectelor 

 
Determinantul 
semnificaţiilor 
parametrilor 

 

 
Determinantul 
complexităţii 

obiectelor 

 
Analizatorul 

defectelor 
obiectelor 

 

Pentru combinarea obiectelor 1
2

1
1

~ xx =  e
necesar să se efectueze corecţiile defectelor
primului obiect 1

1
~x  şi să se lase fără schimbări

imaginea obiectului subordonat 1
2x . În acest caz

funcţiile SIRI sunt îndeplinite de 1.2
1x .

Pentru combinarea obiectelor 1
2

1
1

~xx =  e
necesar să se corecteze defectele obiectului
subordonat 1

2
~x  şi să se lase fără schimbări

imaginea obiectului principal 1
1x . În acest caz

funcţiile SITI sunt îndeplinite de obiectul 2.2
1x .

Pentru combinarea obiectelor 1
2

1
1

~~ xx =  trebuie
să se corecteze defectele obiectului principal

1
1

~x  şi ale celui subordonat 1
2

~x . În acest caz,
funcţiile SIRI sunt executate, de asemenea, de
obiectul 2.2

1x .

“Determinantul complexităţii obiectelor”
depistează combinaţiile posibile pentru obiectul
principal şi subordonat al scenei, iar unul dintre
procesori determină raportul dintre obiect şi
operatorul de conducere F1,2

Des. 3. Funcţionarea SIRI cu două obiecte de ordinul 1
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21,2
1
1 xFx =

sau determină starea sa în raport cu operatorul
de conducere I1,1. În rezultatul prelucrării de către
obiectul de ordinul 2 a defectelor imaginii
obiectului de ordinul 1, apare, la ieşirea din SIRI,
obiectul de ordinul 1 restabilit.

La intrarea în SIRI pot ajunge scene care conţin
mai mult de două obiecte de ordinul 1 1

2-nx ,
1

1-nx , ..., 1
nx . În acest caz, scena poate fi

examinată ca fiind un obiect separat şi se
restabileşte cu ajutorul SIRI, reprezentată în des.
1. O altă versiune de restabilire a scenelor xĺ 2, xĺ 3,
xĺ 4  prevede evidenţierea perechilor constitutive
“obiectul principal-obiectul subordonat” şi
restabilirea succesivă a fragmentelor scenelor cu
ajutorul SIRI, reprezentată în des. 3. Această
procedură se realizează conform următorului
algoritm:

1. Evidenţierea obiectului principal. Obiectul
principal se caracterizează printr-o comple-
xitate mai mare;

2. Depistarea obiectelor subordonate de  nivelul
conducerii 1-l. Se selectează obiectele la care
numărul de parametri echivalenţi K cu
obiectul principal depăşeşte pragul stabilit ˇ;

3. Evidenţierea perechii “obiectul principal-
obiectul subordonat”;

4. Restabilirea perechii “obiectul principal-
obiectul subordonat”;

5. Dacă nu sunt studiate toate obiectele,  se
trece la punctul  2;

6. Dacă sunt studiate toate obiectele, se trece la
punctul următor;

7. Depistarea obiectelor subordonate, de nivelul
2 al conducerii. Se selectează acele obiecte,
pentru care reprezentantele nivelului anterior
de conducere sunt principale şi la care
numărul parametrilor echivalenţi T cu obiectul
principal depăşeşte pragul stabilit D;

8. Evidenţierea perechii “obiectul principal-
obiectul subordonat”;

9. Restabilirea perechii “obiectul principal-
obiectul subordonat”;

10. Dacă nu sunt studiate toate obiectele,  se
trece la punctul 7;

11. Dacă sunt studiate toate obiectele, se trece la
punctul  următor;

12. Depistarea obiectelor subordonate de nivelul
1-l al conducerii. Se selectează acele obiecte,
pentru care reprezentantele nivelului anterior
de conducere sunt principale şi la care
numărul parametrilor echivalenţi H cu obiectul
principal depăşeşte pragul stabilit D;

13. Evidenţierea perechii  “obiectul principal-
obiectul subordonat”;

14. Restabilirea perechii  “obiectul principal-
obiectul subordonat”;

15. Dacă nu sunt studiate toate obiectele, se trece
la punctul 12;

16. Dacă sunt studiate toate obiectele, procesul
se consideră terminat.

Încheiere

Aşadar, problema restabilirii imaginii se reduce la
reformarea obiectelor de ordinul 1 în obiecte de
ordinul 2. Prin urmare, funcţia de bază a
obiectelor de ordinul 2 este restabilirea imaginilor
defecte ale obiectelor de ordinul 1. Obiectul de
ordinul 2 îl reprezintă însuşi procesorul, ceea ce
înseamnă că el include de la bun început
capacitatea de influenţă asupra obiectelor şi, în
special, de restabilire a imaginilor defectuoase
ale obiectelor. Realizarea funcţiei sale de
influenţă asupra obiectului rezidă în citirea şi
memorizarea reţelei de neuroni.

Restabilirea imaginilor defecte ale obiectelor care
formează o scenă are drept scop determinarea
conţinutului scenei, adică recepţionarea
cunoştinţelor privind obiectele în cauză şi
interinfluenţa lor. Astfel, obiectul de ordinul 2, care
stabileşte legătura dintre obiectele 1

1n−x  şi ,
permite recepţionarea cunoştinţelor referitoare la
obiectele care formează scena. Prin urmare,
scopul final al creării SIRI constă în obţinerea
unor noi cunoştinţe.
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SUMMARY

There doesn’t exist a unique method for resolving problems related to restoration of the
image. That is why the most efficient technology for the elaboration of image restoration
systems consists in the integration of different methods and utilization of priorities thereof.
Some of the most perspective directions of elaboration of the image restoration intellectual
systems have been considered systems in the neurons circuits’ base at utilization of the
second sequence objects as the operational units.
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