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Głownym cęlem pracy jest zaproponowanie automaĘcznej, obiekĘwnej metody
ocęny jakościobtazów generowanych przez silniki gier komputerowych dającej rezultary
spójne z oceną jakości wykonywanąprzęz ludzi.
W ramach pracy przygotowane zostĄ dwie bazy obrazów: pierwsza prezentująca
powszechnie spotykane w obrazach z gier komputerolvych artefak§ - aliasing,
zntęksńńcenie cieni (ang, shadow acne), przesunięcie cieni (ang. peter panning) oraz błąd
bufora Z (ang. Z-fighting) oraz druga, na którą ńożyĘ się obrazy z EIff wyrenderowane
z różną jakościąteksfur, jakościącieni i metodą anĘ-aliasingu. Kazdemu obrazowi
testowemu w obu bazach posiadającemu artefakt lub o obnizonej jakościtowarryszył obraz
referencyjny - wyrenderowany znajwyższa mozliwą jakością i pozbawiony artefaktów.
Za pomocą dwóch róznych technik (porównania stronami oraz nakładania obrazow)
przeprowadzone zostĄ serie eksperymentów percepcyjnych, w których uczestnicy byli
proszeni o zaznaczęnie lokalnych obszarów obrazów zawierających artefakt lub niższą jakość
w odniesieniu do obrazłl referencyjnego. Referencyjne mapy różnic będące wynikiem

zostĄ

przeanalizowane pod kątem zgodności zaznaczęit dokonanych przez
uczestników. Dzięki zamodelowaniu prawdopodobięństwa wykrycia róznic przęz
przeciętnego obserwatora mozliwe było określenie, która z uiryĘch technik eksperymentu
percepcyjnego daje bardziej rzetelne i wiarygodne wyniki.
Sprawdzona zostńa efektywnośćklasycznych metryk oceny jakości obrazów - błędu
średniokwadratowego (MSĄ, Structural SlMilariĘ (SSIĄ, Multi Scalę Structural SlMilariĘ
(MS-SSIĄ, Color lmage Difference (CID), S-CILEAB oraz High Dynamic Range - Visual
Difference Predictor 2 (HDR-YDP-2), poprzez porównanie rezultatow meĘk z wynikami
eksperymentu percepcyjnego. Przetestowana została też, uznawana za najlepszą obecnie
metrykę oceny jakościobrazów, technika banljąca na splotowej sieci neuronowej.
W pracy zaproponowana zostńa autorska metryka bazlljąca na splotowej sieci
neuronowej, która najlepiej wykrywa lokalne pogorszenie jakości obrazów pochodzących
z gier komputerowych. Działańe meĘki potwierdzone zostało w badaniu odpowiedzi
gracza, w wyniku którego określono czy różnice w jakościgrafiki pomiędzy różnymi
ustawieniami jakościw grze komputerowej są zauwńa7nę dla gracza i zbieżnę ze
wskazaniami opracowanej metryki.
eksperymentów
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The main purpo§e of the work is to propose an automatic, objective method for assessing

the quality of images generated by real-time game engines, that gives results most closely
matching to the indications obtained from participants of perceptual experiments.
In terms of work, two image databases were preparęd: the first one presenting artifacts

commonly found in computer game images - aliasing, shadow acne, peter panning, Z-ftghting
and the second one, consisting of images from games rendered with different texture quality,
shadow qualiĘ and anti-aliasing method. Each tęst image at both basęs with an artifact or of
ręduced quality was accompanied by a reference image - rendered with the highest possible
quality and without artifacts.
A series of percepfual experiments were performed using two different techniques (sideby-side and flickering) on both created image databasęs. Pańicipants of the experiments were
asked to paint local areas of images containing in their opinon an artifact or lower graphics
quality in relation to the ręference image. The reference maps of differences ręsulting from
perceptual experiment§ were analyzed for agreement of the participants'paintings. Thanks to
modeling the probability of detecting differencęs by the average observer, it was possible to
dętermine which of the used perceptual experiment techniques gives more reliable and crędible
results.
The effectiveness of classic (not based on machine learning) image quality metrics Męan Squared Error (MSE), Structural SlMilariĘ (SSIM), Multi Scale Structural SlMilariĘ
(MS-SSIM), Color Image Difference (CID), S-CILEAB and High Dynamic Range - Visual
Difference Predictor 2 (HDR-VDP-2), was evaluated by comparing the results of the metrics
with those of the perceptual experiment. A technique, considered to be the best up to date image
quality metric, based on the convolutional neural network, was also tested.
ln the dissertation, was proposed proprietary metric based on the convolutional neural
network, that best detects local areas of reduced quality in images from computer games. The
effectiveness of the metric was confirmed in an experiment examining the player's responses,
that allow to determine whether the differences between the given values of individual graphic
settings are noticeable (with statistical significance) to the average observer and whether these
responsęs coincide with the indications of the metric.
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UCHWAŁA NR 88
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie nadania mgr. inż. Rafałowi Piórkowskiemu
stopnia doktora
Na podstawie art. 179 ust. 1 i 3 pkt 2b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) w związku art 14 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadaje mgr. inż. Rafałowi
Piórkowskiemu stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka
techniczna i telekomunikacja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

