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 تقدیم به

 ،حضرت مهدی )عج( 

 دوارم همه ما از یاران با وفای امام زمان باشیم.امی

 و

 ،روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي، ایستادگي را تجربه نمایم

 و

  ،من استو سرمایه  مادرم عزیزم که وجودش آرامش بخش

 و

 من هستند.گرمي و دلخواهر و برادران عزیزم که پشتوانه 
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 نیتشکر و قدردا

اس سپاس خدایی را هک نیکویی اهی آرفینش را ربای ما ربزگید و سپاس خدایی را هک سیاهی ندانستن را از من زدود و زهار سپ
 .هب امید آنکه توفیق یابم زج خدمت هب خلق او نکوشم، از ربای او

پور هک اینجانب را رد تمامی رماحل نحس یدحم  ، جناب آاقی دکتر امو رفهیخته استاد راهنمای ارجمند و ارزشمند ردیغاز زحمات بی
یدوارم همیشه قدردان زحمات نمایم؛ ام اهی ارزنده و حمایت دلسوزاهن نمودند امکل تشکر رامیدکتری، گام هب گام راهنمایی

 ایشان باشم.

گشای مفیدشان راه یاهانهم را ربعهده داشتند و با راهنماییمعروضی هک مشاوره این اپیانامیدرضا  از جناب آاقی دکتر 
 اند سپاسگزارم. اینجانب بوده

نمایم؛ اند، نهایت قدردانی را میدهگاه من بوام هک رد تمامی رماحل زندگی و تحصیل  بعد از خداوند تکیهاز تمامی اعضای خانواده
   را جبران کنم. مامیدوارم بتوانم اندکی از زحمات این زعزیان 

کنم. از کارمندان ی مین ادهک هب نحوی من را رد یادگیری علم و دانش کمک رکدند، تشکر و قدر همچنین از تمامی دوستان زعزیم

 نمایم. می وژیه شان تشکرهب اپس زحمات ارزندهخوب دانشکده کامپیورت نیز 
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ه .... دذنشککعيمهندسي کامپیوتر، گرایش هوش مصنو... دذنشجوی دوره دمهجی رشه  .......سکینه اسدی امیریذينجانب ....

اکید سازی وفقي تصویر با تفشرده......... دذنشگاه صنعهز شاهجود نويسنکه پايان نار  ..و فناوری اطالعات مهندسي کامپیوتر....

 .......رهع ک رز شوم .پورآقای دکتر حمید حسنتحا رذهنيائز.............بر حفظ کیفیت دیداری

 جانب ذنجام شکه ذسا و ذر صحا و ذصالا بج وردذر ذسا .تحقتقات در ذين پايان نار  توس  ذين 

 . در ذسهفاده ذر نهايج پژوهش ای رحققان ديگج ب  رجتع رورد ذسهفاده ذسهناد شکه ذسا 

   رططالب رنکر  در پايان نار  تامنون توسططط   ود يا فجد ديگجی بجذی دريافا هتع نور رکر  يا ذرهتاری در هتع تا ذرذئ

 نشکه ذسا .

  اهجود دذنشگاه صنعهز ش» وق رعنوی ذين ذثج رهعلق ب  دذنشگاه صنعهز شاهجود رز باشک و رقاالت رسهصج  با نام ملت  حق

 ب  چاپ  وذهک رستک .«  Shahrood  University  of  Technology» و يا « 

 ار پايان ناالت رسهصج  ذر حقوق رعنوی تيام ذفجذدی م  در ب  دسطا مرکن نهاي  ذصلز پايان نار  تثثتجگمذر بوده ذنک در رق 

 رعايا رز گجدد.

   در ملت  رجذحل ذنجام ذين پايان نار  ، در روذردی م  ذر روتود رنکه ) يا بافه ای من ا ( ذسطهفاده شطکه ذسا ضوذب  و ذصو

 ذ القز رعايا شکه ذسا .

 هجسز يافه  يا ذسهفاده شکه ذسا در ملت  رجذحل ذنجام ذين پايان نار ، در روذردی م  ب  حوره ذطالعات شصصز ذفجذد دس

                                                                                                                                                                     ذصل رذردذری ، ضوذب  و ذصو  ذ الق ذنسانز رعايا شکه ذسا .

                                                                                                                                                         تاریخ 

 امضای دانشجو

 

 

 

 

 ان نامه وجود داشته باشد .ی*  متن این صفحه نیز باید در ابتدای نسخه های تکثیر شده پا

 تعهد نامه

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 تایج و حق نشرمالکیت ن

  ، ملت  حقوق رعنوی ذين ذثج و رحصوالت من )رقاالت رسهصج  ، مهاب ، بجنار  های رذيان  ذی

نجم ذفزذر ها و تج تزذت سا ه  شکه ذسا ( رهعلق ب  دذنشگاه صنعهز شاهجود رز باشک . ذين 

 رطلب بايک ب  نحو رقهضز در تولتکذت عليز رجبوط  ذمج شود .

  و نهايج روتود در پايان نار  بکون ذمج رجتع رجار نيز باشکذسهفاده ذر ذطالعات. 
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 دهچکی

ساری تصويج يکز ذر پجماربجدتجين روضور پژوهشز در ذرجوره ذفزذيش حجم تصاويج سبب شکه تا فشجده

ساری تصويج ذرج ر يز رحسوب های فشجدهپجدذرش تصويج ب  حساب ميک. لمذ هيوذره ب بود روش

ن ذفزونگز در شود. هج چ  رتزذهای روتود در تصويج ذنجام رزساری با توت  ب  ذفزونگزشود. فشجدهرز

 اب ساری قادرنک تصويج رذ با نجخ باالتجی فشجده نياينک. ذگج چ های فشجدهتصويج بتشهج باشک، روش

، ولز ذين ديکگاه توذن ب بود دذدرزساری های فشجدهروشرذ در ساری ، نجخ فشجدهرناسبپجدذرش پتش

مارهايز پجدذرش تصويج، رذهيک پتشدر ذين رسال  ب  م .گجذن قجذر گجفه  ذساميهج رورد توت  پژوهش

 شود. ساری تصويج رزب بود نجخ فشجدهبجذی ذفزذيش ذفزونگز ذرذئ  شکه ذسا م  رنجج ب  

ذتالف م  قادرنک تصويج ذصلز رذ عتنا باريابز نياينک، های بزذتالف، در رقابل روشساری باهای فشجدهروش

هايز رذ بج روی تصويج فشجده شکه ذيجاد ذرنک، ذرا  جذبزساری تصويج دذگج چ  قابلتا بااليز در فشجده

ساری، ذطالر ذر عيلکجد ستسهم بتنايز ذنسان حائز ذهيتا ساری يک ذلگوريهم فشجدهدر پتادهمننک. رز

ذسا. حساستا ستسهم ديکذری ذنسان ب  هي  نوذحز تصويج ب  يک رتزذن نتسا، و بج ز ذر ذطالعات 

ش  گتجی ذر نقباشک. در ذين رسال  با ب جهديکذری ذنسان قابل رشاهکه نيزروتود در تصويج در ستسهم 

ن ذهيتا نوذحز رصهلف تصويج ذر نظج ستسهم بتنايز ذنسان رشصص رتزذبجتسهگز، م  توس  من 

ساری باالتجی بجذی نوذحز نجخ فشجده شود. در وذقعساری وفقز بج روی تصويج ذنجام رزفشجده شود،رز

شود. ب  دلتل ذهيتا دقا در ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز بجذی هج در نظج گجفه  رزبا حساستا بتش

تصويج، در ذين رسال  روش تکيکی بجذی ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج پتشن اد وفقز ساری فشجده

 های روتود در ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج دذرد. شکه ذسا م  عيلکجد ب هجی نسبا ب  سايج روش

ساری های فشجدههای حاصل ذر روشساری وفقز تصويج رنجج ب  ماهش  جذبزم  فشجدهبا وتود ذين

جذی هايز بپجدذرشناپميج ذسا. در ذين رسال ، پسها ذتهنابشود، ولز  جذبز در ذين نور روشباذتالف رز

تصويج  دذرش،پجم  در فجمينک پسساری تصويج ذرذئ  شکه ذسا. ذر منجايزماهش ذثج  جذبز ناشز ذر فشجده

باشک، نتار ذسا ذبهکذ متفتا تصويج فشجده شکه بکون رجتع و ذطالعز ذر رتزذن  جذبز تصويج روتود نيز



 ح

 

ناسب بج پجدذرش ردذشهن تصويج رجتع ذرريابز شود. سپس با توت  ب  متفتا تصويج ذرريابز شکه، پس

 بز متفتا تصويج نقش بسزذيز درم  مارذيز رعتار ذررياروی تصويج فشجده شکه ذعيا  شود. ذر منجايز

های روتود بجذی ذرريابز پجدذرش تصويج دذرد، در ذين رسال  روشز تکيک و بجتج ذر روشعيلکجد پس

های پتشن اد شکه ذسا. بجذی ذرريابز روش JPEGمتفتا تصويج بکون رجتع بجذی تصاويج فشجده شکه با 

 MSRAو  CSIQ ،LIVE II ،IVC ،Kodakيچون های رهکوذ  هدذدهذر پايگاه پتشن اد شکه در رسال 

 ذسهفاده شکه ذسا. 

پجدذرش تصويج در نجخ پجدذرش و پسبا وتود تاثتجگمذری قابل توت  هج يک ذر دو ديکگاه پتش

دهک. در وذقع با ذسهفاده ساری، ذسهفاده توذم ذر ذين دو ديکگاه، ذين تاثتجگمذری رذ ذفزذيش رزفشجده

توذن ب جه بجد،  جذبز ذحهيالز ها رزم  ذر رزيا هج دوی مناه، عالوه بج ذينهيزران ذر ذين دو ديکگ

 توذن ماهش دذد. پجدذرش رزپجدذرش تصويج رذ نتز در رجحل  پسحاصل ذر پتش

ساری تصويج، ستسهم بتنايز ذنسان، نقش  بجتسهگز، مکگمذر، مکگشا، : فشجدهکلمات کلیدی

  تا تصويج.، رعتار ذرريابز متفوفقز ساریچنکی
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 پجدذرش تصويج ت ا ب بود عيلکجد ذرذئ  روشطز بجذی پتش”،سطکتن  ذسطکی ذرتجی پور،حيتک حسطن
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95 ،59. 

 ،پجدذرش تصويج ت ا ب بود عيلکجد ذرذئ  روشطز بجذی پتش“، پورحيتک حسطن سطکتن  ذسطکی ذرتجی
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 99 ................................................................ .سهوگجذمته هيجذه ب  شگوتپ مکگمذر عيلکجد ذر یذنيون  -44-2 شکل

 91 ......................................................... .تکجذر رجحل  چنک ذر پس فجمها  مکگشايز فجمينک ذر ذینيون  -42-2 شکل

 91 .... .ذسا توت  قابل شهجتب من پتجذرون نوذحز ب  نسبا شصص چ جه ج،يتصو نيذ در رجمزی؛ ديک روضور ذر رثالز -4-9 شکل

 98 .................................................................................................... .منهجذسا حساستا تابع -2-9 شکل

 95 ................................. .ابکيزر شيذفزذ صتتشص مسهان  ،(چپ ب  رذسا سيا ذر) جيتصو يزروشنا شيذفزذ با -9-9 شکل

 رصهلف نوذحز در ذنسان بتنايز ستسهم رهفاوت حساستا دذدن نشان بجذی JPEG با شکه فشجده جيتصو ذر یذنيون  -9-9 شکل

 60........................................................................................................................................ .تصويج

 60........................................................................................... [.62] ذلگو ساریپن ان ذر ذینيون  -9-9 شکل

 62.................................................................................................... .زينو ايرؤ تابع ذر یذنيون  -6-9 شکل

 69...................................................................... .يزروشنا راسک رحاسب  در kG (k=1,2,3,4)  جيرقاد -1-9 شکل

 69........................................................................................يزروشنا راسک رحاسب  در B جيرقاد -8-9 شکل

 69............................................... .رکان حوره در ايرؤ قابل جذتتتتغ راسک رحاسب  یبجذ يزروشنا راسک -5-9 شکل

 66 .................................................. .رکان حوره در ايرؤ قابل جذتتتتغ راسک رحاسب  یبجذ بافا راسک -40-9 شکل

 66 .................................................... .رکان حوره در ايرؤ قابل جذتتتتغ راسک رحاسب  یبجذ لب  راسک -44-9 شکل

 61.................................................................................. .لنا جيتصو ذر شکه ذسهصجذ  يزن ا راسک -42-9 شکل

 68.......................................................................................جيتصو زبجتسهگ نقش  یبجذ رثا  دو -49-9 شکل

 10 ................................. .جيتصو زبجتسهگ نقش  ذسهصجذ  یبجذ[ 14] در شکه رطجح روش ج تنه ذر یذنيون  -49-9 شکل

 19 ................................. .جيتصو زبجتسهگ نقش  ذسهصجذ  یبجذ[ 15] در شکه رطجح روش ج تنه ذر یذنيون  -49-9 شکل

 15 ............................................................................. .يافه ماهش رجتع ذرريابز رعتار ملز شيای -46-9 شکل

 80 ............................................................. .رجتع بکون تصويج متفتا ذرريابز یبجذ جيتصو ذر ذینيون  -41-9 شکل

 86............................................. .تصويج ساریفشجده نجخ ب بود بجذی پجدذرشپتش یجتمارگب  زبلوم نيودذر -4-9 شکل



 ن

 

 52.............. (.پ تيع و( ب ضجب ،(ذلف توذن یعيلگجها ذعيا  با هاکسلتپ ی امسهج سطوح جذتتتتغ ینيودذرها -2-9 شکل

-9 و 2-9 رذبط  دو بجذساس توذن عيلگج در نيا رصهلف جيرقاد یبجذ شکه زابيبار بجدذر ی امسهج سطوح تعکذد نيودذر -9-9 شکل

9. .............................................................................................................................................59 

 59.............. .9-9 و 2-9 رذبط  دو بجذساس توذن عيلگج در نيا رصهلف جيرقاد یبجذ شکه زابيبار بجدذر PSNR نيودذر -9-9 شکل

 59..... .9-9 و 2-9 رذبط  دو بجذساس توذن عيلگج در نيا رصهلف جيرقاد یبجذ شکه زابيبار بجدذر زمنهجوپ جيرقاد نيودذر -9-9 شکل

 58.................... .جيتصو یايپو رحکوده ماهش با JPEG عيلکجد ب بود یبجذ یشن ادتپ پجدذرششتپ زبلوم نيودذر -6-9 شکل

 400 ............................................ .توذن عيلگج با JPEG عيلکجد ب بود در یشن ادتپ روش ج تنه ذر یذنيون  -1-9 شکل

 Barbara. ........ 402 جيتصو ذر بلو  کي یرو بج JPEG عيلکجد یرو بج یشن ادتپ پجدذرششتپ جتتثث ذر یعکد رثا  -8-9 شکل

 یسارفشجده نجخ یدرصک 18/41 ب بود زذنتر) زرنگ جيتصو یرو بج یشن ادتپ پجدذرششتپ جتتثث ذر یذنيون  -5-9 شکل

JPEG.) ..................................................................................................................................... 409 

 JPEG. 406 یسارفشجده نجخ ب بود یبجذ جيتصو پجدذرششتپ رجحل  در نيا رقکذر  ودمار ذنهصاب یبجذ یارترع ذرذئ  -40-9 شکل

 405 ...................................... .جيتصو یايپو رحکوده شيذفزذ با JPEG 2000 عيلکجد ب بود ج تنه ذر ذینيون  -44-9 شکل

 440 ............. .یسارفشجده رصهلف یهانجخ یذرذ ب  JPEG 2000 عيلکجد بج یشن ادتپ پجدذرششتپ جتتثث س يرقا -42-9 شکل

 440 ................................................ (.ذو  نيون ) ،JPEG 2000 عيلکجد ب بود در یشن ادتپ پجدذرششتپ -49-9 شکل

 444 ................................................ (.دوم نيون ) ،JPEG 2000 عيلکجد ب بود در یشن ادتپ پجدذرششتپ -49-9 شکل

 444 ............................................... (.سوم نيون ) ،JPEG 2000 عيلکجد ب بود در یشن ادتپ پجدذرششتپ -49-9 شکل

  449...………………………………………پجدذرش تصويج با رهجذمم مجدن هتسهوگجذمذی ذر پتشنيون  -46-9شکل 

 449 ............. .جيتصو ی امسهج سطوح تعکذد یرو بج( 9/0 ینيا رقکذر با) توذن عيلگج با جيتصو پجدذرششتپ جتتثث -41-9 شکل

 449 .....................................................................................(.پ 41-9 شکل شکه رهجذمم جيتصو -48-9 شکل

 446 ........................................................ .یشن ادتپ ذتالفزب شب  پجدذرششتپ با جيتصو زابيبار ج تنه -45-9 شکل

 448 .......................................................................... .درت  20  يرذو در جيتصو چج ش رذ یذنيون  -20-9 شکل

 ايلوباتم بجحسب حجم جيرقاد) CALIC و lossless JPEG، JPEG-LS عيلکجد بج زهنکس التيتبک پجدذرششتپ جتتثث  -24-9 شکل

 445 .................................................................................................................................... (.هسهنک

 424 .................................. .یشن ادتپ روش ب  جيتصو کرانتچ جتتتغ یبجذ مجوروروم کي عيلکجد ذر یذنيون  -22-9 شکل

 421 ....................................................................... .کي هج بجنکه دسه  هيجذه ب  جيتصو س  ذر زرثال -29-9 شکل

 428 ........................................................... (.ذو  نيون ) ،JPEG یرو بج ذنکذره جتتتغ پجدذرششتپ جتتثث -29-9 شکل

 428 ........................................................... (.دوم نيون ) ،JPEG یرو بج ذنکذره جتتتغ پجدذرششتپ جتتثث -29-9 شکل

 428 .......................................................... (.سوم نيون ) ،JPEG یرو بج ذنکذره جتتتغ پجدذرششتپ جتتثث -26-9 شکل

 JPEG. .......... 425 عيلکجد ب بود یبجذ جيتصو ذنکذره جتتتغ یشن ادتپ پجدذرششتپ یرو بج زوفق يزنيابزرگ جتتثث -21-9 شکل

 498 .............................................................................................. .جيتصو یزتت نقش  ذر یذنيون  -4-9 شکل

 498 ........................................... .يزدودو یزتت نگاشا و رصهلف یسارفشجده نجخ دو با جيتصو کي ذر زرثال -2-9 شکل

 490 .....................................................................یشن ادتپ جيتصو اتفتم زابيذرر ارترع زبلوم نيودذر -9-9 شکل

 492 .................................................... .جهيوذرتغ و هيوذر بلو  یرو جب یساریچنک نکيفجم جتتثث ذر زرثال -9-9 شکل

 JPEG. ........................ 499 یسارفشجده رصهلف یهانجخ یذرذ ب  یشن ادتپ زابيذرر ارترع ذعيا  ذر حاصل جينها -9-9 شکل

 دذدهگاهيپا س  در JPEG شکه فشجده جيتصاو یبجذ زفتم نظجذت رقابل در یشن ادتپ ارترع زپجذمنکگ نيودذر -6-9 لشک

 499 ...................................................................................................................................... .رممور

 495 .................................... .کترفهيورو لهجتف با بارتابش و يزروشنا رؤلف  دو ب  جيتصو یتکذسار ذر یذنيون  -1-9 شکل

 490 ........................................... .یزتت نگاشا بجذساس جيتصو یبنکبصش و زبلوم جيتصو کي یزتت نگاشا -8-9 شکل



 س
 

 492 .................................................................... (.ذو  نيون ) ک،تورورفهي لهجتف با پجدذرشپس ج تنه -5-9 شکل

 492 ..................................................................(.دوم نيون ) ک،تهيورورف لهجتف با پجدذرشپس ج تنه -40-9 شکل

 JPEG..................................... 499 ذر حاصل زبلوم ذثج حمف یبجذ تنک شينيا با پجدذرشپس زبلوم نيودذر -44-9 شکل

 499 ....................................................................... .زبلوم جيتصو یبجذ افه يمرورش نار وذژه ذر زرثال -42-9 شکل

 496 . (.bpp=0/1369) ،[494] رجتع با س يرقا و زبلوم ذثج حمف یبجذ تنک شينيا با پجدذرشپس ج تنه ذر یذنيون  -49-9 شکل

 491 . (.3349/0p=bp) ،[499] رجتع با س يرقا و زبلوم ذثج حمف یبجذ تنک شينيا با پجدذرشپس ج تنه ذر یذنيون  -49-9 شکل

 498 . (.=3116/0bpp) ،[492] رجتع با س يرقا و زبلوم ذثج حمف یبجذ تنک شينيا با پجدذرشپس ج تنه ذر یذنيون  -49-9 شکل

 495 .......................... .زبلوم ذثج حمف در[ 492] روش با تنک شينيا با یشن ادتپ پجدذرشپس روش س يرقا -46-9 شکل

 ،زبلوم ذثج حمف یبجذ تنک شينيا با پجدذرشپس روش با پجدذرشپس و پجدذرششتپ بتتجم ج تنه س يرقا -41-9 شکل

(1369/0bpp=.) ............................................................................................................................ 464 

 ،زبلوم ذثج حمف یبجذ تنک شينيا با پجدذرشپس روش با پجدذرشپس و پجدذرششتپ بتتجم ج تنه س يرقا -48-9 شکل

(3349/0bpp=.) ............................................................................................................................ 462 

 ،زبلوم ذثج حمف یبجذ تنک شينيا با پجدذرشپس روش با پجدذرشپس و پجدذرششتپ بتتجم ج تنه س يرقا -45-9 شکل

(3116/0bpp=.) ............................................................................................................................ 624 

 PSNR. ........................ 469 ارترع بجذساس JPEG زبلوم ذثج حمف در[ 492] رجتع با یشن ادتپ روش س يرقا -20-9 شکل

 469 ..... .یسارفشجده نجخ درصک ارترع بجذساس JPEG زبلوم ذثج حمف در[ 492] رجتع با یشن ادتپ روش س يرقا -24-9 شکل

 Lab. ........................................................................ 461 مانا  س  هيجذه ب  زرنگ جيتصو کي شينيا -4-6 شکل

 Lab. ..................................... 468 مانا  س  یبجذ روتک رصهلف سطوح ذساس بج شکه ذسهصجذ  بافا زژگيو -2-6 شکل

 Lab. ....................................... 465 رنگ رک  در مانا  س  یبجذ روتک ليتبک ذر شکه ذسهصجذ  بافا زژگيو -9-6 شکل

 Lab. ........................... 465 رنگ رک  در مانا  س  یبجذ انسيوذر ارترع ذر ذسهفاده با شکه ذسهصجذ  بافا زژگيو -9-6 شکل

 Lab. ........................ 410 رنگ رک  در انسيوذر و روتک ليتبک زژگيو دو بتتجم با شکه ذسهصجذ  بافا زژگيو -9-6 شکل

 410 ............................................. .296×296 رهذنکذ در فجمانس حوره در Log-Gabor گمرانتر لهجتف جيتصو -6-6 شکل

 414 ........................... .زدرسه رجتع و Lab رنگ مانا  س  زانتر یهافجمانس هيجذه ب  زرنگ جيتصو دو شينيا -1-6 شکل

 412 ..................................................................................... .جيتصو رجمز در زگوس نگاشا شينيا -8-6 شکل

 419 ..................................................... .زگوس تابع با بافا بج زربهن زبجتسهگ نقش  نتتصي ذر یذنيون   -5-6 شکل

 419 .................................................... .زگوس تابع با رنگ بج زربهن زتسهگبج نقش  نتتصي ذر یذنيون   -40-6 شکل

 419 ..................................................................... .زگوس تابع س  بتتجم با زبجتسهگ نقش  نتتصي -44-6 شکل

 416 .......................................................................... .یشن ادتپ زهگبجتس نقش  ج تنه ذر یذنيون  -42-6 شکل

 AND. ........................................... 411 عيلگج با زبجتسهگ نقش  یها تحاش حمف یبجذ يزدودو سيراتج -49-6 شکل

 411 ................................................. .جيتصو زبجتسهگ نقش  یبجذ AND زرنطق عيلگج ج تنه ذر یذنيون  -49-6 شکل

 418 .............................................................................. .منهجذسا ب بود ذر حاصل زبجتسهگ نقش  -49-6 شکل

 418 .................................................................................................. .يزدودو زبجتسهگ نقش  -46-6 شکل

 415 .................................................................... .رجمزی پتکسل يک هيساي  پتکسل هشا نيايش -41-6 شکل

 482 ........................... .جيتصو بجتسه  زنوذح يزشناسا در رهکذو  روش چنک با یشن ادتپ روش زفتم س يرقا -48-6 شکل

 بجتسه  زنوذح يزشناسا در رهکذو  روش چنک با یشن ادتپ روش زمي   س يرقا یبجذ ارترع چنک ذر ذسهفاده -45-6 شکل

 489 ...................................................................................................................................... .جيتصو

 488 .................. (.هسهنک ايلوباتم حسب بج حجم جيرقاد) ذسهانکذرد JPEG با JPEG زوفق یسارفشجده  سيرقا -20-6 شکل

 456 ......................................................................... .نتدورب لنز تيجمز عکم ذر زناش یتار ذر یذنيون  -4-1 شکل



 ر

 

 456 ......................................................................... .جيتصو عيق ب  وذبسه  بجتسه   تناح ذر یذنيون  -2-1 شکل

 455 ............................................. .یسارفشجده ذثج در شکه هيوذر جيتصو و هيوذر ذذتا جيتصو کي ذر یذنيون  -9-1 شکل

 

  



 ف
 

 هاجدولفهرست 
 49 ......................................................................... .رسال  در شکه ذسهفاده یهادذدهگاهيپا -4-4 تکو 

 19 .................................................... .ذنسان گجرشاهکه توس  تصاويج متفتا ذرهتاردهز شتوه -4-9 تکو 

 409 ...................... .ذسهانکذرد جيتصو 42 یذرذب  JPEG عيلکجد یرو بج یشن ادتپ پجدذرششتپ جتتثث -4-9 تکو 

نهايج سطج ذو  رجبوط  [449-444] یهاروش با جينها س يرقا و JPEG عيلکجد یرو بج یشن ادتپ پجدذرششتپ جتتثث -2-9 تکو 

 409 ................................................................... .ذسا. Barbaraو نهايج سطج دوم رجبوط ب  تصويج  Lenaب  تصويج 

 409 .............. .تصويج چنک روی بج ثانت  بجحسب رحاسبات رران رتانگتن نظج ذر JPEG با پتشن ادی روش رقايس  -9-9 تکو 

 Kodak. 446 و CSIQ، IVC، LIVE II دذدهگاهيپا چ ار یرو بج ذتالفزب شب  JPEG 2000 با یشن ادتپ روش س يرقا -9-9 تکو 

 424 .................................................................................. . ژن هج رقکذر با رجتب  زهنکس ليتبک -9-9 تکو 

 424 .................................................................................. .کتژنه هميذلگور یپارذرهجها -6-9 تکو 

 ارترع بجحسب CALIC و Lossless JPEG یسارفشجده روش دو یرو بج یشن ادتپ پجدذرششتپ جتتثث -1-9 تکو 

bpp. ............................................................................................................................ 429 

 bpp. ............ 429 ارترع بجذساس[ 96] در شکه ذرذئ  زوفق یشگوتپ مکگمذر با یشن ادتپ روش س يرقا -8-9 تکو 

 بج  تثان حسب بج رحاسبات رران نتانگتر نظج ذر CALIC و lossless JPEG با یشن ادتپ روش س يرقا -5-9 تکو 

 429 ................................................................................................... .ذسهانکذرد جيتصو چنک یرو

 دذدهگاهيپا س  یرو بج یشن ادتپ روش ذر حاصل RMSE و PLCC، SROCC ارترع س  جيرقاد -4-9 تکو 

 499 .......................................................................................................................... .ممورر

 و CSIQ دذدهگاهيپا دو در JPEG شکه فشجده جيتصاو یرو بج رقال  چنک با یشن ادتپ روش س يرقا -2-9 تکو 

IVC. ............................................................................................................................496 

 LIVE دذدهگاهيپا در JPEG شکه فشجده جيتصاو یرو بج زابيذرر ارترع چنک با یشن ادتپ روش جينها س يرقا -9-9 تکو 

II. ................................................................................................................................496 

 494 ......................... .بارتابش و يزروشنا رؤلف  دو زنوذح ذر کي هج یبجذ نجيو لهجتف در پنججه ذنکذره -9-9 تکو 

 ذثج حمف یبجذ[ 494] در شکه رطجح روش با تنک شينيا با یشن ادتپ پجدذرشپس روش س يرقا -9-9 تکو 

 498 .......................................................................................................................... .زبلوم

  تانث بجحسب رران) جيتصو بجتسه  زنوذح يزشناسا رهکذو  روش نکچ با یشن ادتپ روش زرران س يرقا -4-6 تکو 

 489 .......................................................................................................................... .(ذسا
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 نامهواژه
A   F  

Aggregation degree                                                               پتوسهگز درت   Feed back                                                              بار ورد 
Anisotropic 

Diffusion                                                              
ناهيسانگجد ذنهشار   Fidelity Measure                                                              صح ا يا شباها رعتارهای  

Arithmetic رياضز  Figure of Merit  لب  حفظ رتزذن  

B   Fixed length codes                                                              ثابا ذنکذره با دودويز مکهای  

Blur                                                              تار  F-measure                                                              رعتار-F 

Bicubic                                                              رکعبز دو   Full Reference                                                              مارل رجتع  

bit per pixel  تصويج بتهز عيق   G  
Bit Plane Encoding                                                              بتهز صفح  مکگمذر   Ground truth                                                                                                                رجتع درسهز 

C   Golomb                                                              گليب 
Curve fitting                    رنحنز بجذرش   Generalized Gaussian 

Density     
 يافه تعيتم گوسز توريع

Cold color                                                              سجد هایرنگ   H  
Compression ratio                                                              ساریفشجده نجخ   Human Visual 

System                                                              
ذنسان بتنايز ستسهم  

Connected 

component                                                              
رهصل نوذحز   Hadamard Transform                                                              هادذرارد تبکيل  

Contrast masking                                                               منهجذسا ساریپن ان   
 

Huffman                                                              
 

 هافين

Contrast Sensitivity 

Function  

 

 

منهجذسا حساستا تابع   Histogram packing                                                         هتسهوگجذم مجدن رهجذمم  

Cover media           
 

convolution 

پوششز رسان   

 پتچش

 Homomorphic filter                                                              هيورورفتک فتلهج  

D   Histogram of 

Oriented Gradients 
  هالب  ت ا هتسهوگجذم

Double Stimulus                                                              رحجم  دو   I  
Decibel                                   وذحک( دسز بلPSNR)  Inpainting                                                              تجرتم 
Decoder                                                              مکگشا  Illumination                                                              روشنايز 
Differential Mean 

Opinion Score                                                              
 ذرهتار رتانگتن تفاضل

 رأی

 Inverse problems                                                              رعکوس رسائل  

Dilation                                                              گسهجش  J  
Divergence degree                                                             

 
 Just Noticeable  درت  وذگجذيز

difference 
ارؤي قابل تغتتجذت  

Discrete Cosine 

Transform 
 مستنوسز تبکيل

 گسسه 

 L  

E   Luminance masking                                                              روشنايز شکت ساریپن ان 
Extended tail                                                               وستع دنبال   Local binary pattern                                                              رحلز دودويز ذلگوی  
Edge strength                                                              لب  قکرت   Level Shift                                                              سط  ا ذنهق  
Encoder                                                              مکگمذر  Lossless                                                              ذتالفبز  
Erosion                                                              ماهش  Lossy                      باذتالف 
Exclusive-OR 

(XOR)                                                              
ذنحصاری يای     

 

 

 



 ق
 

  

M   Redundancy                                                              ذفزونگز 
Mean Opinion Score                                                              رأی ذرهتار رتانگتن   Reflectance                                                              بارتابش 
Mean Square Error                                                              طا رجبع رتانگتن   Reproduction                                                              باريافا 
Minkowski Metric                                 رتنکوفسکز رعتار   Resolution                                                              پميجیتفکتک  

Morphology                                                              شناسزريصا   Ringing                                                            حلقوی() ذیحاشت  لجرش 

N   Round                                                              مجدن گجد  

Natural Images                                                              طبتعز تصاويج   Run Length Encoding                                                              دنبال  طو  مکگمذر  

No Reference                                                              رجتع بکون   S  
Noise Visibility 

Function                                                              
نويز رؤيا تابع   Salience map                                                               بجتسهگز نقش  

         O                                                      Semi-lossless               ذتالفبز شب  

Overcomplete 

dictionary                                                              
مارل فجذ نار وذژه   Sharpness map                                                               تتزی نقش  

Objective                                                              مي ز  Shift                                                               ذنهقا 
Opinion aware                                                              ذنسانز نظج ذر رطلع   Single Stimulus                                                              رحجم  تک  
Opinion Unaware 

(Opinion Free)                                                              
ذنسانز نظج ذر نارطلع   Super resolution                                                              پميجیتفکتک فجذ  

 

Orthonormal                                                              يک  رهعارک   Sparse representation                                                              تنک نيايش  

P   Steganography                                                              نگاریپن ان  
Precision                                                              دقا  Structural Regions                                                               سا هارینوذحز 
Partitioned Iterated 

Function System            
رحلز شونکه تکجذر ستسهم   

Subjective score متفز جهني  

Patch                                                              تک  Structural Similarity 

Index Measure                                                                                                                       
 شباها سا هاری

Peak Signal-to Noise 

Ratio  
نويز ب  ستگنا  نسبا   T  

Predictive                                                              پتشگو  Test                            مررون 
Projection onto convex 

sets                                                                                                  
 هایرجيوع  نگاشا

 رحکب

 Total variation                                                              ملز تغتتجذت  

Q   Texture Regions                                                              نوذحز بافهز 
Quantization                                                              ساریچنکی  V  
Quality Factor                                                              متفتا ضجيب   Visual masking      بصجی ساریپن ان 

R   Variable length codes                                                              رهغتج طو  با مکگمذری  

Recall                                                                                                         فجذ وذنز  Visual                                                              بصجی 
Rank   رتب   W  
Rarity                                                              بودن ميتاب   Wavelet                                                              روتک 
Rate Distortion 

Optimization                                                                                                             
گجم هایرنگ                                                              Warm color   جذبز نجخ ساریب تن   

 

 

Reduced Reference                                                              يافه ماهش رجتع     



 ر

 

ئم اختصاریعال  

PSNR Peak Signal-to Noise Ratio  PCA Principal Component Analysis 

SSIM Structural Similarity Index 

Measure 

 lbp local binary pattern 

FOM Figure of Merit  HSV Hue Saturation Value 

bpp bit per pixel   MSE Mean Square Error 

DMOS Differential Mean Opinion 

Score 

 FR Full Reference 

MOS Mean Opinion Score  NR No Reference 

lzw lempel ziv welch  RR Reduced Reference 

RLE Run Length Encoding  db decibel 

JPEG Joint Photographic Experts 

Group 

 GDD Generalized Gaussian Density 

DCT Discrete Cosine Transform  HOG Histogram of Oriented Gradients 

QF Quality Factor  VSBAM Visually Significant Blocking 

Artifact Metric 

FPGA Field Programmable Gate 

Array 

 VRM Visible Ringing Measure 

SVD Singular Value Decomposition  POCS Projection Onto Convex Sets 

WDR Wavelet Difference Reduction  OMP Orthogonal Matching Pursuit 

PDEs Partial differential equations  TV Total Variation 

EZW Embedded Zerotree Wavelet  PLCC Pearson Linear Correlation 

Coefficient 

CALIC Context-based Adaptive 

Lossless Image Codec 

 SROCC Spearman Rank Order Correlation 

Coefficient 

PIFS Partitioned Iterated Function 

System 

 RMSE Root Mean Square Error 

PSO Particle Swarm Optimization  MOD Method of Optimal Directions 

JND Just Noticeable Difference  S&D Spatial & DCT 

CSF Contrast Sensitivity Function  FBTF Fusing Bottom-Up and Top-Down 

Features 

 

NVF Noise Visibility Function  WTM Wavelet Transform Method 

SDSP Saliency Detection by 

combining Simple Priors 

 FTM Fourier Transform Method 

 

https://isis.poly.edu/memon/pdf/1996_calic.pdf
https://isis.poly.edu/memon/pdf/1996_calic.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Sparse_dictionary_learning#Method_of_optimal_directions_.28MOD.29
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 مقدمه -5-5

ساری سطاری ذهيتا بسطزذيز دذرد. فشجدههای روتود، رسطئل  فشطجدهدذده حجم دلتل رشطک سطجيعب 

حجم تصويج رذ بجذی ذهکذف رصهلف ماهش  ،سطاری دذده ذسا م  در منتصطويج، يکز ذر ذقسطام فشطجده

عنای ماهش رتزذن دذده بجذی ذنهقا  رقکذر رشصصز ذر ذطالعات ذسا. رساری دذده، ب فشطجدهدهنک. رز

 ساریفشجده ذر هکفتوذن ذر رقاديج رصهلفز ذر دذده ذسهفاده مجد. بجذی بتان يک ذطالعات رشطصص، رز

ساری ريادی روی فشجده هایپژوهشتصطويج، ماهش فضطای رورد نتار و نتز رران ذنهقا  تصطويج ذسا. 

  ذگج چ ساری ذسا.های فشجدهسطا م  نهتج  من، ذرذئ  طتف وسطتعز ذر ذلگوريهمتصطويج ذنجام شطکه ذ

سططاری حهز در حک ذنک  نتز های ريادی در ذين ررتن  شططکه ذسططا، ذرا ب بود در نجخ فشططجدهپتشططجفا

 ا.ذسرطجح شکه  ساری تصويجذی بج فشجدهرقکر  ،در ذين فصلباشک. گجذن قابل توت  رزبجذی پژوهش

 سازی تصویرت و ضرورت فشردهاهمی -5-2

در دنتای ذرجور ذسا. حجم رياد  رقيزسطاری تصويج يکز ذر پجماربجدتجين علوم پجدذرش تصويج فشطجده

 های بايگانز وسطاری ب  صورت يک نتار ضجوری در ستسهمشطکه تا فشطجده سطببذطالعات در تصطاويج 

 ساری رذهای فشجدهشود م  تکنتکرزذرسطا  تصطاويج نيود پتکذ منک. لمذ هيوذره ذين ضجورت ذحساس 

سططاری تالش های فشططجدهبجذی ماهش حجم تصططاويج رورد ذسططهفاده قجذر دهتم و در ت ا ب بود روش

 توذن ب  روذرد ريج ذشاره نيود:رزساری دذده های فشجده. ذر رزيانيايتم

 ساری و ذنهقا  نتار ب  حافظ  و پ نای بانک ميهج بجذی ذ تجه 

 هقا  دذده ماهش رران ذن 

 ذفزذيش ذرنتا دذده با ررزگمذری دذده فشجده شکه 
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 افزونگي در تصویر -5-9

بج ز ذر ذين  .توذن ذسططهفاده مجدهای رهفاوتز رزبجذی توصططتف رقکذر رشططصصططز ذر ذطالعات ذر شططتوه

. هسهنک 4ها ريکن ذسطا، حاوی ذطالعات نارجتب  يا تکجذری باشنک م  در وذقع بتانگج ذفزونگزتوصطتف

س  نور های روتود در من ذسا. ذفزونگز حمفيا  با ماهشدذده مم مجدن حجم  ،ساریهکف ذر فشطجده

 شونک.ذفزونگز بجذی تصويج وتود دذرد م  در ذدذر  شجح دذده رز

 افزونگي ناشي از کدگذاری -5-9-5

ز با ذنکذره مکهای دودويسطوح  امسهجی روتود در تصويج، تجين روش مکگمذری ب  هج يک ذر در ساده

 ⌈log2L⌉سط   امسهجی وتود دذشه  باشک، مک ثابهز ب  طو   Lيابک. ذگج در تصويج، ذ هصاص رز 2ثابا

 امسهجی در سط   296شود. بجذی نيون ، ذگج بتا ب  هج يک ذر سطوح  امسهجی ذ هصاص دذده رز

شود. ذگج تصويج وتود دذشه  باشک، ب  هج سط   امسهجی روتود در من، هشا بتا نسبا دذده رز

سط   امسهجی با هم بجذبج باشک )هتسهوگجذم تصويج توريع يکنوذ ا دذشه  باشک(،  Lفجذوذنز هج يک ذر 

ذی بجذی مکگمذری ذسا. ن مار ب تبتا ب  هج سط   امسهجی، رذه ⌈log2L⌉تصصتص مک با ذنکذره ثابا 

ذسهفاده شود.  9ک، ب هج ذسا م  ذر مکگمذری با طو  رهغتجفجذوذنز سطوح  امسهجی رهفاوت باشولز ذگج 

ز ب  ک بتهز ذ هصاص يابک؛ يعنگون  م  ب  هج سط   امسهجی بسه  ب  رتزذن فجذوذنز من، يک مبکين

تجی نسبا ب  سط   امسهجی با فجذوذنز مم ذ هصاص سط   امسهجی با فجذوذنز رياد، مک بتهز موتاه

 شود.يابک. با ذين رويکجد، ذفزونگز در مکگمذری حمف رز

 افزونگي مکاني -5-9-2

های پتکسلهسهنک. در وذقع  هم نزديکهای رجاور با هم بجذبج و يا ب در ذغلب تصاويج، رقاديج پتکسل

توذن رقکذر هج پتکسل رذ رو رزتصويج، هيبسهگز ريادی با هم دذرنک. ذر ذين وذحزنبستاری ذر رجاور در 

                                                             
1 Redundancy 2 Fixed length codes 

3 Variable length codes 
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گون  روذقع، بار ذطالعاتز هج پتکسل ذنک  های هيساي  من پتشگويز مجد. در ذينذر طجيق رقاديج پتکسل

گوينک. ذفزونگز رکانز سبب دذرد، ذفزونگز رکانز رزذسا. ب  ذين ذفزونگز م  در حوره رکان وتود 

من، رهيجمز شود. بجذی حمف و يا ماهش ذفزونگز رکانز های پايتن شود م  ذنجژی تصويج در فجمانسرز

گون  م  تصويج ذر حوره رکان ب  فضای ديگجی رنهقل شود، بکينذر عيل تبکيل )نگاشا( ذسهفاده رز

 . [4] گجددرز

 نامرتبط اطالعات -5-9-9

  گتجنک، و ب  دو تنبعنوذن ذفزونگز رورد توت  قجذر رز، ذغلب ب ذطالعات نارجتب  روتود در يک تصويج

ذشطططاره دذرنک. در بج ز ذر ماربجدها راننک ماربجدهای  4ذفزونگز بجذی ماربجدی  اص و ذفزونگز بصطططجی

پزشطکز، تن ا بصشز ذر ذطالعات تصويج ر م هسهنک، لمذ ذين ذطالعات بايک با دقا باال مک شونک و سايج 

. ذفزونگز بصطططجی ب  ذين ذشطططاره دذرد م  هي  نوذحز [2] توذننک با دقا ميهجی مک گجدنکذطالعات رز

ب  يک رتزذن ذهيتا نکذرنک و بج ز ذر ذطالعات تصويج در ستسهم  2ايز ذنسانتصطويج ذر نظج ستسهم بتن

 توذن ذر تصويج حمف مجد، بکونرو ذين ذطالعات ذفزون  رذ رزشونک. ذر ذينبتنايز ذنسطان ناديکه گجفه  رز

، رثالز ذر ذفزونگز بصططجی رذ نيايش 4-4چشططم ذنسططان چنکذن قابل در  باشططک. شططکل  م  توسطط من

دهک م  ذر نظج ستسهم بتنايز ذنسان، هتع ذطالعاتز در ، تصويجی رذ نشان رز(ذلف 4-4تصويج  دهک.رز

م  هتسهوگجذم ذين تصويج، ربتن وتود چنکين شود. در صورتزمن وتود نکذرد و ب  رنگ سطتاه ديکه رز

 سط   امسهجی در تصويج ذسا.

 
 ذلف( تصويج ذصلز

 
 (( هتسهوگجذم تصويج ذلفب

 رثالز ذر ذفزونگز بصجی در تصويج. -4-4شکل 

 

                                                             
1 Visual 2 Human Visual System 
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 سازی تصویراصول فشرده -5-4

شود. در قسيا مکگمذر، تشکتل رز 2و مکگشا 4ساری ذر دو قسيا ملز مکگمذريک ستسهم فشجده

ميک. ا رزدسها ب ذی ذر بتاساری، فشجده شکه و دنبال های فشجدهسهفاده ذر ذلگوريهمتصويج ذولت  با ذ

شا، ساری تحقق يافه  ذسا. در مکگذگج حجم ذين دنبال  بتهز ميهج ذر حجم تصويج ذولت  باشک، فشجده

زديک ن شود تا تصويج ذولت  و يا تصويجیعکس عيلتات مکگمذر روی دنبال  بتهز فشجده شکه ذنجام رز

 دسا ميک. ب  من ب 

بنکی مجد. در دسه  تقستم 9ذتالفو بز 9ذتالفب  دو دسه  ملز با توذنساری رذ رزهای فشجدهروش

روی تصويج فشجده شکه بج هايز و  جذبز شود،طور مارل باريابز نيزذو ، ذطالعات تصويج ذولت  ب 

 رتزذن )نجخ(. هج چ  توذنک با نجخ باال ذنجام گتجدساری در ذين روش رزذرا فشجده ،شودذيجاد رز

رنجج  6JPEGبجذی نيون   ميک.رزذفزذيش يابک،  جذبز بتشهجی بج روی تصويج ب  وتود  9ساریفشجده

)ذثج حلقوی( در نجخ رياد  1ذیشت رنجج ب   جذبز ذثج لجرش حا JPEG 2000ب   جذبز ذثج بلومز و 

های ذتجذيز قابل ذسهفاده نتسا، بجذی ماربجدهايز راننک فايل های باذتالفروششود. ساری رزفشجده

ذتالف، زساری بريجذ در ذين نور ذر ماربجدها، دذده فشجده شکه بايسهز عتناً باريابز شود. در روش فشجده

ساری دقتقاً با ذطالعات ذولت  بجذبج ذسا، ذرا ذغلب رتزذن فشجده ،)مکگشايز شکه( ذطالعات باريابز شکه

باذتالف ميهج ذسا. عالوه بج ذين دو دسه  ذصلز، دسه  ديگجی  دذده در ذين روش در رقايس  با روش

 ذ هالف ذنکمز با دذده ذولت  دذرد، شکهنتز وتود دذرد م  در من، ذطالعات باريابز 8ذتالفب  نام شب  بز

 نشان دذده شکه ذسا. 2-4ساری باذتالف تصويج، در شکل فشجده نيودذر بلومز. [9]

و  5یسارمننکه، چنکیشود، مکگمذر ذر س  رجحل  نگاشارشاهکه رز 2-4طور م  در شکل هيان

 هش ذفزونگز رکانزرنظور مامکگمذر نياد تشکتل شکه ذسا. فجمينک نگاشا روتود در مکگمذر ب 

                                                             
1 Encoder 
2 Decoder 
3 Lossy 
4 Lossless 
5 Compression ratio 

6 Joint Photographic Experts Group 
7 Ringing 
8 Semi-lossless 
9 Quantization 
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ذی ديگج رنهقل مننکه، تصويج رذ ذر حوره رکان ب  حورهطور م  ذشاره شک، نگاشارود. هيانمار رزب 

منک م  هيبسهگز رکانز در ذين فضای تکيک، ميهج ذسا. در وذقع فجمينک نگاشا طوری ذنجام رز

 های تبکيلباشک. ذلگوريهمشود م  در فضای تکيک، تيجمز ذنجژی روی تعکذد ميهجی ذر ضجذيب رز

ک توذنمننکه، رزمننکه هسهنک. نگاشاهايز ذر نگاشا، نيون 2و ربهنز بج پتشگو 4مستنوسز، روتک

 ناپميج باشک. پميج يا بجگشابجگشا

مم  ز ذر ذطالعاتذتالف ذسا م  طبق يک فجمينک ذر قبل تعجيف شکه، بج يک فجمينک با ساری،چنکی

ساری، رنجج ب  ماهش شود. در وذقع چنکیساری رزمنک و رنجج ب  فشجدهذهيتا تصويج رذ حمف رز

شود. م جين رجحل  در بصش مکگمذری، مکگمذر نياد ذسا م  ذغلب ذر مکگمذر رقکذر منهجوپز رز

بجذی مک  9ذر گليب)حسابز( و يا مکگم 9، مکگمذر رياضز9ربهنز بج منهجوپز راننک مکگمذر هافين

شود. در فجمينک مکگشايز، عکس عيلتات مکگمذری ذنجام سار ذسهفاده رزمجدن  جوتز چنکی

 گتجد.رز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساری تصويج.رجذحل فشجده نيودذر بلومز -2-4شکل 

 

 

 
 

                                                             
1 Wavelet  
2 Predictive  
3 Huffman 

4 Arithmetic 
5 Golomb 

 

 

 کدگشا
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 ورودی
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 سازینظریه اطالعات و فشرده -5-1

رنظور ذنهقا  رقکذر رشصصز ذر  ساری فجمينک ماهش رتزذن دذده بطور م  رطجح شک، فشجدههيان

حکذقل رقکذر دذده بجذی توصتف ذطالعات، بکون ذر دسا دذدن حهز بصشز ذر من، رذ ذطالعات ذسا. 

[. بجذساس ذين نظجي ، ذگج رنبعز ذر پتشارکهای تصادفز 4دسا مورد ]ميک نظجي  ذطالعات ب توذن ب رز

,𝑎1}رسهقل مراری ذر رجيوع  گسسه  ذر پتشارکهای ريکن  𝑎2, … , 𝑎𝑛}  با ذحهياالت وقور

𝑝(𝑎1), 𝑝(𝑎2),… , 𝑝(𝑎𝑛) رنبع ذسا، روتود باشک، رهوس  ذطالعات  جوتز رنبع م  بتانگج منهجوپز 

 شود:تعجيف رز 4-4صورت رذبط  ب 
 

4-4 𝐻 = −∑𝑝(𝑎𝑖) 𝑙𝑜𝑔  ( 𝑝(𝑎𝑖)

𝑛

𝑖=1

) 

ا رعنای ذفزذيش عکم قطعتمنهجوپز، بتانگج عکم قطعتا در رنبع ذطالعاتز ذسا. ذفزذيش منهجوپز، ب 

رو ذطالعات بتشهجی بايک ب  رنبع ذ هصاص دذد. بجذی نيون ، در فجمينک پجتاب سک ، دو ذسا، ذر ذين

1دو پتشارک، پتشارک شتج يا    وتود دذرد. ذگج ذحهيا  هج يک ذر ذين 

2
باشک، منهجوپز ذين فجمينک يک  

دو در نظج گجفه  شکه ذسا(. در وذقع در ذين حالا، عکم قطعتا رياد ذسا؛  ،شود )ربنای لگاريهمرز

بتنز مجد. ولز هج چ  ذحهيا  ذين دو پتشارک، ذ هالف توذن شتج يا    مرکن سک  رذ پتشيعنز نيز

شود. بجذی نيون ، حالهز م  ذحهيا  شتج مرکن صفج و ز ميهج رزبتشهجی با هم دذشه  باشنک، منهجوپ

 شود، و قطعتا مارل وتود دذرد. ذحهيا     مرکن سک  يک باشک، منهجوپز بجذبج صفج رز

وذن تعنوذن  جوتز يک رنبع شکت روشنايز در نظج بگتجيم، ذر هتسهوگجذم من رزذگج يک تصويج رذ ب 

 2نبع ذسهفاده مجد. در رذبط  رحاسب  منهجوپز بجذی تصويج ذر ربنای بجذی تصيتن ذحهياالت نيادهای ر

شود م  بتانگج وذحک بتا ذسا. يعنز ذرکان مک مجدن بکون ذتالف رقاديج شکت بجذی لگاريهم ذسهفاده رز

بتانگج يک حک پايتن بجذی  ،Hبتا بج پتکسل وتود نکذرد. در وذقع  Hروشنايز تصويج با ميهج ذر 

 [.4های رسهقل مراری ذسا ]يک پتکسل-ب -ون ذتالف بجذی مکگمذری يکساری بکفشجده
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 سازی تصویرفشرده هایروشارزیابي عملکرد  -5-6

شکه ويج باريابزساری، بجذساس رتزذن حجم تصويج فشجده شکه و متفتا تصفشجده روشعيلکجد يک 

ذتالف با ساریفشجده هایروششکه در متفتا تصويج باريابز روضور شود. قابل ذمج ذسا م سنجتکه رز

  شونک.رطجح ذسا. در ذدذر ، هج يک ذر ذين دو روضور شجح دذده رز

 سازی تصویرارزیابي براساس نرخ فشرده -5-6-5

 ،4ذفزونگز نسبز دذده و عيق بتهز تصويج ساری،هدرصک ب بود نجخ فشجد سطاری،رعتارهای نجخ فشطجده

توذن رذ رز سططاریفشططجده رتزذنر م در ذرريابز رتزذن حجم تصططويج فشططجده شططکه هسططهنک.  هایرعتار

 تعجيف مجد: 2-4صورت رذبط  ب 

4-2 𝐶𝑟 =
𝑛1

𝑛2
 

 𝐶𝑟ک. هج چ  رقکذر دهحجم تصويج فشجده شکه رذ نشان رز ،𝑛2حجم تصويج ذصلز و  𝑛1در ذين رذبط ، 

جذی ب ساری بتشهجی روی تصويج ذنجام شکه ذسا.يک بزرگهج باشطک، بتانگج ذين ذسطا م  فشجدهعکد ذر 

 توذن ذسهفاده مجد:رطابق رذبط  ريج رز سارینجخ فشجدهب بود ساری ذر درصک رقايس  دو روش فشجده

4-9 𝐶𝑟𝑃 = (1 −
𝐶𝑟1
𝐶𝑟2

) × 100 

ميهج ذر  𝐶𝑟1ساری هسهنک م  رقکذر دو روش فشجده سطاریفشطجده بتانگج نجخ 𝐶𝑟2و  𝐶𝑟1در ذين رذبط  

ذسا.  4ب  روش  2ساری هبزرگهج باشطک، بتانگج بجتجی روش فشجد 𝐶𝑟𝑃. هج چ  رقکذر ذسطا 𝐶𝑟2رقکذر 

 شود:تعجيف رز 9-4صورت رذبط  نتز، ب  ذفزونگز نسبز دذده

4-9 𝑅𝑑 = 1 −
1

𝐶𝑟
  

تج باشطططک، يک نزديکعکد  ب  ، وذهک بود، هج چ  رقکذر من (0,4]عطکدی در بطاره  𝑅𝑑در رذبطط  فوق، 

مار گجفه  های ب تعکذد بتابتانگج  رعتار عيق بتهز،. ساری بتشهجی روی تصويج ذنجام شکه ذسافشجده

 شود:رحاسب  رز 9-4صورت رذبط  شکه بجذی بتان هج پتکسل ذر تصويج ذسا م  ب 

                                                             
1 bit per pixel (bpp) 
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4-9 𝑏𝑝𝑝 =
𝐵𝑖𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑃𝑖𝑥𝑁𝑢𝑚
 

های تعکذد پتکسل 𝑃𝑖𝑥𝑁𝑢𝑚، حجم تصطويج فشطجده شطکه بج حسطب بتا و 𝐵𝑖𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡در ذين رذبط ، 

ساری تج باشطک، بتانگج ذين ذسطا م  فشطجدهبجذی يک تصطويج موچک 𝑏𝑝𝑝هج چ  رقکذر . ذسطا تصطويج

ويج و بجذی تصذين رعتار بجذی تصويج  امسهجی فشجده نشکه، هشا ذنجام شکه ذسا.  بتشطهجی روی من

 ذسا. 29 رنگز فشجده نشکه

 ارزیابي براساس کیفیت تصویر -5-6-2

  ذتالف و شبساری باهای فشجدهدر ذلگوريهمساری تصويج، عالوه بج نجخ فشجدهطور م  ذشاره شک، هيان

شکه نتز رورد بجرسز قجذر گتجد. در بستاری ذر رنابع، ذر ويج باريابزذتالف نتار ذسا م  متفتا تصبز

 شباها، (1PSNR) نويز ب  ستگنا  نسبا رعتار رعتارهای ذرريابز متفتا تصويج با رجتع، هيچون

ذسهفاده شکه ذسا. عالوه بج ذين رعتارها، ذر رعتارهای  (3FOM) لب  حفظ رتزذنو  (2SSIM) سا هاری

رعتارهای  ،سومتوذن بجذی ذرريابز متفتا تصويج فشجده شکه ذسهفاده مجد. در فصل بکون رجتع نتز رز

 ب  تفصتل شجح دذده شکه ذسا. ذرريابز متفتا تصويج

 سیستم بینایي انسان -5-7

گتجی م  رصاطب را در پجدذرش تصويج ذنسان ذسا، ذر رشاهکه ذنسان ب  عنوذن ذبزذر ذنکذرهذر منجايز

ستسهم بتنايز ذنسان، يک ستسهم پتچتکه ذسا م  با وتود  شود.سهفاده رزصحا پجدذرش تصويج ذ

نکاتز در رورد ستسهم در ذدذر  ب  طور رصهصج  های فجذوذن،  طاهايز نتز در من وتود دذرد.قابلتا

 شود. ب  تفصتل ب  من ذشاره رز 9شود و در فصل رز رطجحساری بتنايز ذنسان و ذهيتا من در فشجده

 

 

                                                             
1 Peak Signal-to Noise Ratio 
2 Structural Similarity Index Measure 

3 Figure of Merit 
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 خطای دید -5-7-5

منک م  ب  طور وذقعز ذين ذطالعات در تصويج وتود ذنسان در رشاهکه يک تصويج، ذطالعاتز رذ در  رز

 شود.ذشاره رزذنسان در رشاهکه يک تصويج  طای ديک چنک رورد ذر در ذدذر  ب  نکذرد. 

 5کنتراست همزمان 

ذسا با شکت رنگ وذقعز من ذسا م  روشنايز دريافهز يک ناحت  ريکن  بتانگج ذينذين  طای ديک 

های دذ لز، روشنايز يکسانز دذرنک، هي  رسهطتل 9-4. بجذی نيون  در شکل [4] ناحت  رهفاوت باشک

ج تج ب  نظهای دذ لز تتجهها ذر رذسا ب  چپ، رسهطتلررتن تج شکن رنگ پسذرا ب  تکريج با روشن

 رسنک.رز

   
 منهجذسا هيزران. طای ديک بجذی  رثالز ذر -9-4شکل 

 2توهم نوری 

-4شکل در . [4] م  در يک تصويج وتود نکذرد نيايکدريافا رز ذطالعاتز رذ ،در ذين  طای ديک، چشم

در وس   طوط ديکه  ذیدذيجه ،(ذلفچنک نيون  ذر ذين  طای چشم نشان دذده شکه ذسا. در تصويج  ،9

ذنکذره دو    بجذبج ذسا ولز رهفاوت بودن در ذنکذره  ،(بدر تصويج  .م  ناشز ذر  طای ديک ذسا شودرز

 ودش تصورب  ذشهباه شونک م  ( نتز هاشورها سبب رزپدر تصويج  .ناشز ذر  طای ديک ذسا نتز هامن

 م  ذين  طوط روذری نتسهنک.

 
 ذلف( توهم ديکن دذيجه

 
 ب( توهم عکم رساوی بودن دو   

 
 پ( توهم عکم روذری بودن  طوط

 .[4] چنک نيون  ذر  طای ديک بجذی توهم نوری -9-4شکل 

                                                             
1 Simultaneous contrast 2 Optical illusion 
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 اثر مَچ باند 

م  ذولتن بار ذين پکيکه  4دذنز ب  نام ذرنسا رَعم  ب  ذفهصار فتزيک نور توهم نوری ذسا ذثج رَع بانک يک

ستاه يا سفتکی ذسا م   2شکه ذسا. ذين  طا شارل نوذرهای گمذرینامح مجد، با ذين ذصطالح رذ رطج

ذلف(  9-4. در شکل ]4[ شودبتن رجر دو ناحت  در يک تصويج با سطوح روشنايز رهفاوت رشاهکه رز

ذن رتز ،شکل. در ذين نشان دذده شکه ذسادو ناحت   هج بانک در رجر بتن رَعويج دذرذی ذثج ذی ذر تصنيون 

 ،. در ذين نيودذربتانگج ذين روضور ذساب(  9-4 ثابا ذسا م  نيودذر ،روشنايز وذقعز در دذ ل هج رجبع

و رحور عيودی  ذلف(دهنکه شياره سهون يک پتکسل در يک سطج  اص ذر تصويج رحور ذفقز نشان

  ن صورت ذسا مبکي، شودچ  توس  چشم دريافا رزباشک. منسط   امسهجی پتکسل رورد نظج رز

 رسنک.ظج رزتج ب  نتج و نقاط نزديک ب  لب  در ناحت  تتجه، تتجهندر ناحت  روشن، روش نقاط نزديک ب  لب 

 ( نشان دذده شکه ذسا.پ 9-4در شکل  ذر تصويج ذلف(، شکت نور دريافهز بجذی يک سطج

 
 ريک و روشن ب  دلتل ذثج رع بانکهای تاذلف( نوذحز با روشنايز رهفاوت و وتود بانک

 
 ب( شکت نور وذقعز بجذی يک سطج ذر تصويج ذلف(

 
 پ( شکت نور دريافهز بجذی يک سطج ذر تصويج ذلف(

 .[9] سطج ذر منرع بانک و سطوح  امسهجی يک  ذثج ذی ذر تصويج دذرذینيون  -9-4شکل 
 

 مبتني بر سیستم بینایي انسانسازی فشرده -5-7-2

ذنسان  منک، ستسهم بتنايزعالوه بج  طاهايز م  چشم ذنسان ب  ذشهباه در رشاهکه يک تصويج، تصو ر رز

نور بافا، رنگ، دهک. بجذی نيون  هايز رذ رورد توت  قجذر رز رالبجذی ذرريابز متفتا تصويج نتز 

                                                             
1 Ernst Mach 2 Strip 
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و رثثتج رهفاوتز در ستسهم بتنايز ذنسان دذرنک. ذر ذينروشنايز و روقعتا رکانز نوذحز رصهلف تصويج، ت

جذبز با شکت    جذبز ذعيا  شکه ب  تصويج ب  يک رتزذن در ستسهم بتنايز ذنسان تاثتجگمذر نتسهنک، و

دو تصويج يکز با  جذبز  ،6-4شکل  در شود. بجذی نيون رشاهکه رز نوذحز رصهلف تصويجرهفاوتز در 

نشان دذده شکه  ی مغشه  ب  نويز گوسزتصويجديگجی  و JPEGساری شجدهذثج بلومز حاصل ذر روش ف

، ذرا وتود من در ذعيا  شکه ذساصورت يکنوذ ا در سجذسج تصويج ب  بز جذ ،ذسا. در هج دو تصويج

  .) جذبز ذين دو تصويج ب  صورت رسهقل ذر هم در نظج گجفه  شود( هي  تای تصويج قابل حس نتسا

 
 بلومز با ذثج ( تصويج ذلف

 
 ب( تصويج نويزی

 .در رشاهکه تصويج تاثتج رهفاوت  جذبز ذر نظج ستسهم بتنايز ذنسان -6-4شکل 

چشم ذنسان حتن رشاهکه يعنز  ذسا. 4عالوه بج ذين رورد، بج ز ذر نوذحز تصويج بجذی ذنسان بجتسه 

اال ب ،بج ذين ذساس .شودرز تلب ناحت  من ب توت  چشم د و تصويج، تيجمز بتشهجی ب  من ناحت  دذر

ذر  ذینيون  1-4شکل  ذسا. ذر ذهيتا بتشهجی بج وردذرذنسان بجذی بودن متفتا ذين ناحت  ذر تصويج 

در ذين  .دهکنيايش رز ذر نظج ستسهم بتنايز ذنسانتصويج ناحت  بجتسه  رذ بج روی  JPEGتاثتج  جذبز 

ساری نجخ فشجدهب( ناحت  بجتسه  با  1-4. در شکل هسهنک  بجتسه  تصويج ناحت هافلفلشکل، 

ساری بجذی نجخ فشجدهپ(،  1-4بجذی شکل  م ررتن  فشجده شکه ذسا، در حالزبتشهجی نسبا ب  پس

طور م  در ذين شکل رشاهکه هيانذسا. در نظج گجفه  شکه ررتن  بتشهج ذر ناحت  بجتسه  ناحت  پس

ذر ذهيتا بتشهجی بج وردذر ذسا، ريجذ چشم ذنسان ب  من بودن متفتا ناحت  بجتسه ، شود، باال رز

 شود.ناحت  ذر تصويج رهيجمز رز

                                                             
1 Saliet 
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ب( تصويج با  جذبز ذثج بلومز در  ذلف( تصويج رجتع

 ناحت  بجتسه 

پ( تصويج با  جذبز ذثج بلومز در 

 ررتن پس ناحت 

 تاثتج رهفاوت  جذبز ذر نظج ستسهم بتنايز ذنسان با توت  ب  ناحت  بجتسه  تصويج. -1-4شکل 

ذسهفاده  يجتصو ساری وفقزتوذن ذر فشجدهبا وتود حساستا ستسهم بتنايز ذنسان در رشاهکه تصويج، رز

م  . در حالزيج فشجده مجدتصويج رذ با نجخ بتشهجی نسبا ب  سايج نوذحز تصو بجتسه مجد. يعنز نوذحز 

ب  صورت يکنوذ ا تصويج رذ فشجده  JPEG 2000و  JPEGساری رهکذو  هيچون های فشجدهروش

 مننک.رز

  لهئبیان مس -5-5

پجدذرش و پجدذرش، پسساری باذتالف س  ديکگاه پتشدر ذين رسال  بجذی ذرذئ  يک روش فشجده

های روتود در تصويج ساری با ذسهفاده ذر ذفزونگزدهنظج قجذر گجفه  ذسا. فشجرک وفقز ساریچنکی

 توذن ذنجام دذدرز پجدذرشز بج روی تصويجساری، پتشرو بسه  ب  هج روش فشجدهشود. ذر ذينذنجام رز

 زجدذرشپپتش هایروش ،در ذين رسال  .بصشتکساری رذ ب بود های فشجده، نجخ روشبا ذفزذيش ذفزونگزتا 

 های روتود در تصويج پتشن اد شکه ذسا.زبجذی ذفزذيش ذفزونگ

رتزذن بجذی ستسهم بتنايز ذنسان ذهيتا نکذرد، رطلوب ذسا يک م  تيارز نوذحز تصويج ب  ذر منجايز

ويج ، يعنز نوذحز مم ذهيتا تصبجذساس ستسهم بتنايز ذنسان ذنجام شود ب  صورت وفقز ساریفشجده

ذر  زشناسايز نوذحز ر م تصويج، يک. ميهجی فشجده شونک با نجخ رياد و نوذحز پج ذهيتا تصويج با نجخ

اری سساری وفقز تصويج ذسا. با شناسايز ذين نوذحز ذر تصويج، نجخ فشجدهفشجده بجذی رجذحل ذصلز

شز ذبهکذ رو بج ذين ذساس در ذين رسال توذن در نظج گجفا. رهفاوتز رذ بجذی نوذحز رصهلف تصويج رز
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 .تا ذهيتا نوذحز رصهلف تصويج ذرريابز شود تصويج پتشن اد شکه ذسا 4بجذی ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز

 شود. ذنجام رز بج روی تصويج وفقز ساریفشجدهسپس با توت  ب  نقش  بجتسهگز حاصل، 

ود شساری ذر نظج متفتا ديکذری رزفشجده هایود روشبساری وفقز تصويج، رنجج ب  ب ذگج چ  فشجده

ساری ساری باذتالف وتود دذرد. ذين  جذبز در نجخ رياد فشجدههای فشجدهولز هيوذره  جذبز در روش

 هایهای حاصل ذر روشمار تاثتجگمذری بجذی حمف  جذبزپجدذرش تصويج، رذهپسرش ودتج ذسا. 

ل ذر های حاص جذبزپجدذرش تصويج، با ذسهفاده ذر پستصويج ذسا. در ذين رسال ،  باذتالف ساریفشجده

 شود.رز تا حک ريادی بجطجف باذتالف ساریهفشجدهای روش

 لهئهای مسفرضپیش -5-3

 شود م :ساری رورد بحث در ذين رسال  فجض رزدر روضور فشجده

های طبتعز عکس بجدذری هسطهنک، يعنز تصطاويجی م  توس  دوربتن ذر صحن  2ذلف( تصطاويج طبتعز

ساری های فشجدهک، ريکن ذسا، روشباشطهار تصطاويج رصهلف، رهفاوت رزم  سطا ذنک. ذر منجايزشطکه

قابلتا  وبز بج روی هي  نور تصطاويج نکذشه  باشنک. بجذی نيون  راهتا تصاويج رهن، تصاويج گجذفتکز 

ز ساری  اصو تصطاويج طبتعز بسطتار با هم رهفاوت هسهنک و ذغلب بجذی هج نور تصويجی روش فشجده

 نيايک. ب هج عيل رز

 شونک.امسهجی و رنگز بجرسز رزب( تصاويج در دو حالا  

 هسهنک. 9( تصاويج ثاباپ

 

 

 

                                                             
1 Salience map 
2 Natural images 

3 Still image 
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 های استفاده شده در رسالهدادهپایگاه -5-51

های  تصططاويج دذدهذر پايگاه روتودهای در ذين رسططال  بجذی رقايسطط  مارذيز روش پتشططن ادی با روش

CSIQ [9 ،]LIVE II [6 ،]IVC [1 ،]Kodak [8 و ]MSRA [5 ذسطهفاده ]در تکو  ريج  .شطکه ذسا

 ها رعجفز شکنک. دذدهب  ذ هصار ذين پايگاه

 

 های ذسهفاده شکه در رسال .دذدهپايگاه -4-4تکو  

 نام

دادهپایگاه  

تعداد تصاویر 

 مرجع

تعداد تصاویر 
 آزمون5

 نوع امتیاز کیفي2 اندازه
تعداد مرجع 

 درستي9

تعداد انواع 

 خرابي

LIVE II 25 115 942×168  DMOS9(0-100) - 9 

CSIQ 90 866 942×942  DMOS(0-1) - 6 

IVC 40 299 942×942  MOS9(1-5) - 9 

Kodak 29 29 942×168  - - - 

MSRA 4000 4000 900×900  - 4000 - 

 

 نامهساختار پایان -5-55

ضطين بجرسططز رک  رنگ رناسططب بجذی  ذين رسطال  ذر هفا فصططل تشططکتل شطکه ذسططا. در فصططل بعک

م  نوذحز رصهلف . ذر منجايزشططونکرز رجور تصططويجسططاری فشططجدهتود در های روسططاری، روشفشططجده

تصطويج ذهيتا رهفاوتز در سطتسطهم بتنايز ذنسطان دذرنک، نتار ذسا ذبهکذ ستسهم بتنايز ذنسان بجرسز 

 انتار ذس باذتالف ساریبجذی ذرريابز روش فشجدههيچنتن ساری بجذساس من ذنجام شود. شطود تا فشجده

سطتسهم بتنايز ذنسان و رعتارهای ذرريابز  9در فصطل شطود.  بجرسطزج فشطجده شطکه متفتا تصطوي م 

 متفتا تصويج رطجح شکنک. 

                                                             
1 Test 
2 Subjective score 
3 Ground truth 

4 Differential Mean Opinion Score 
5 Mean Opinion Score 
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هج چ  رتزذن ذفزونگز در توذن تصططويج رذ فشططجده مجد. های روتود در تصططويج رزبا ذسططهفاده ذر ذفزونگز

جذی مار روفق برذهپجدذرش تصططويج، يک يابک. پتشذفزذيش رز سططارینجخ فشططجده تصططويج بتشططهج باشططک،

 نجخپجدذرش بجذی ب بود در ذين رسططال  چنک روش پتشهای روتود در تصططويج ذسططا. ذفزذيش ذفزونگز

پجدذرش روتود رجور شکه های پتشروش 9ساری تصويج پتشن اد شکه ذسا. در فصل های فشجدهروش

 پجدذرش پتشن ادی در ذين رسال  رطجح شکه ذسا. و چنک روش پتش

ا هشونک. ذين  جذبزهايز بج روی تصويج فشجده شکه رزذتالف رنجج ب   جذبزسطاری باشطجدههای فروش

نيودن  ميهجبجذی حمف يا پجدذرش تصططويج، پسفجمينک . هسططهنکسططاری رشطط ودتج در نجخ رياد فشططجده

پجدذرش پتشن ادی های پسپجدذرش روتود و روشهای پسشود. روشهای تصطويج ذسطهفاده رز جذبز

نقش  بجتسهگز پتشن ادی در ذين رسال  و  6در فصطل  ذنک.شطجح دذده شطکه 9ذين رسطال  در فصطل در 

های پتشن ادی در بنکی ذر روشتيعسطاری رعجفز شطکه ذسا. سطاری وفقز در فشطجدهفجمينک چنکی

 شکه ذسا. رطجح 1 فصلرسال  و پتشن ادذتز بجذی ذدذر  مار در 

 بندیجمع -5-52

رجور شکه و ب  طور رصهصج در رورد ستسهم بتنايز ذنسان و  ساری تصويجشجدهفربانز  در ذين فصل

تار ساری نهای فشجدهبجذی ذرريابز عيکجد روش .ساری تصويج بحث شکه ذساتاثتجگمذری من در فشجده

  طور ب ب  رعتارهايز بجذی ذرريابز متفتا تصويج و رتزذن حجم تصويج فشجده شکه ذسا. در ذين فصل،

های ذسهفاده شکه در رسال  دذدهپايگاه ،ذشاره شکه ذسا. هيچنتن در ذين فصل روضور  ذين دو ب رصهصج

  ذنک. ل  رعجفز شکهئهای رسفجضو پتش
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 فصل دوم:

سازی و مروری های فشردهالگوریتم

 بر کارهای پیشین
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 مقدمه -2-5

جخ ها سعز در ب بود نين ذلگوريهمذنک م  ذساری تصويج رطجح شکههای رصهلفز بجذی فشجدهذلگوريهم

ذيش سجعا ذفز و، متفتا تصويج باريابز شکه، ماهش پتچتکگز رحاسباتز ب بودساری تصويج، فشجده

  ساری پاي ، رقاالت ر م در رذبطچنک ذلگوريهم فشجده ،فجمينک مکگمذری و مکگشايز دذرنک. در ذين فصل

 شکه ذسا. رطجحساری تصويج رنگز دهساری تصويج و رک  رنگ رناسب بجذی فشجبا فشجده

 سازی پایههای فشردهروش -2-2

ساری بجذی فشجده ريادیهای ساری تصويج، روشطور م  ذشاره شک، با توت  ب  ذهيتا فشجدههيان

هايز ذر نيون  صفحات بتهز ساریفشجدهو  ربهنز بج منهجوپز ساریفشجده .ذنکتصويج پتشن اد شکه

 شونک.ذدذر  ب  ذ هصار رطجح رز م  در پاي  هسهنک ساریهای فشجدهروش

  سازی مبتني بر آنتروپيفشرده -2-2-5

ذشاره شک، منهجوپز ذبزذر رناسبز بجذی ذرريابز رحهوذی يک رنبع ذطالعاتز ذسا. بجذی  م  طورهيان

ذر مکهای با طو   توذنرز ا  وقور نيادهای رصهلف من يکسان نتسا،هايز م  ذحهيساری دذدهفشجده

ساری بکون ذتالف رحسوب مکهای با طو  رهغتج م  فشجدههای ربهنز بج روشذسهفاده مجد.  رهغتج

 [:40بنکی مجد ]ستمتوذن ب  س  گجوه ريج تقشونک رذ رزرز

 ، توس  مکهای ديگجی با تعکذد بتا رهغتجثابا بتا تعکذد با ها مکهایهايز م  در منروش  

 ليب.هافين و گُ مکگمذریک، راننک شونتايگزين رز

رهغتج توس  مکهايز با ذنکذره ثابا  بتا تعکذد ذی ذر مکها باها دنبال هايز م  در منروش  

 (.2RLEو طو  دنبال  ) 4LZW مکگمذر ، راننکشونکتايگزين رز

رهغتج توس  مکهای ديگجی با تعکذد بتا بتا ذی ذر مکها با تعکذد دنبال  هاهايز م  در منروش 

 نک، راننک مکگمذر حسابز.شوتايگزين رز رهغتج

                                                             
1 lempel ziv welch 2 Run Length Encoding 
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ها، رزذيا و رعايب  اصز دذرنک م  در ماربجدهای رصهلف بسه  ب  نور دذده و هج مکذم ذر ذين روش

ت گليب ذر ذطالعا و طور ملز، مکگمذرهای هافين، حسابزهای مراريشان قابل ذسهفاده هسهنک. ب ژگزوي

شونک. مکگمذر ها مک رزمننک. يعنز با توت  ب  ذحهيا  وقور هج نياد، دذدهمراری نيادها ذسهفاده رز

ين، ن مکگمذر هافهيچنتحسابز، ب  رقکذر منهجوپز نزديک ذسا، ولز پتچتکگز عيلتات من رياد ذسا. 

مکگمذر گليب بجذی مورد، ولز حجم رحاسبات من نتز باال ذسا. وتود رزمکهای نزديک ب  ب تن  ب 

باشک. حجم رحاسبات ذين روش، ذر هافين ميهج ذسا های صحت  نارنفز با توريع نزولز، ب تن  رزدذده

مکگمذرهای هافين و گليب م   باشک. هيچنتن بج الفساری من نتز ب  هافين نزديک رزو نجخ فشجده

دهنک، در مکگمذر حسابز ب  مل دنبال  ورودی، يک ب  هج نياد در دنبال  ورودی، يک مک ذ هصاص رز

 يابک. مک حسابز تصصتص رز

 ساریو طو  دنبال ، نتار ب  ذطالعات مراری رنبع نکذرنک و در يک رجحل ، عيل فشجده LZWمکگمذرهای 

 های م  تنور رنگ ميز در منتصاويج دودويز وبجذی تصاويج ر طو  دنبال  دهنک. مکگمذرذ ذنجام رز

، ب  توذلز نيادها در دنبال  ورودی بسهگز دذرد. ذين LZW. مکگمذر مارمجد  وبز دذردذغلب  وتود دذرنک،

 شونک، عيلکجد  وبز دذرد. ذی ذر نيادها تکجذر رزمکگمذر در روذردی هيچون رهن م  دنبال 

 4سازی صفحه بیتيدهفشر -2-2-2

صورت هشا تصويج دودويز نيايش دذد. صفحات بتهز توذن ب رذ رز هشا بتهز يک تصويج  امسهجی

ررش ذم  صفحات بتهز رجتب  باال، حاوی ذطالعات بارجتب  پايتن، حاوی ذطالعات ذنک  هسهنک، درحالز

نکذرد صورت مک دودويز ذسهاتوذن ب باشنک. رقاديج سطوح  امسهجی رذ رزو نوذحز يکنوذ ا بتشهجی رز

م  رقاديج رهوذلز در مک گجی، تن ا در يک ب  صفحات بتهز تبکيل مجد. ولز ذر منجايز 2و يا مک گجی

بتا ذ هالف دذرنک، صفحات بتهز مکگمذری شکه با مک گجی تغتتجذت ميهجی نسبا ب  صفحات بتهز 

                                                             
1 Bit Plane Encoding 2 Gray 
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صفح  دودويز ذسهانکذرد  𝑚توذن ، رز4-2توت  ب  رذبط  [. با 4ذيجاد شکه با مک دودويز ذسهانکذرد دذرنک ]

(𝑏  رذ ب )𝑚 ( صفح  گجی𝑔:تبکيل مجد ) 

2-4 𝑔𝑖 = {
𝑏𝑖⨁𝑏𝑖+1 , 𝑖𝑓  0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 − 2

𝑏𝑚−1       , 𝑖𝑓    𝑖 = 𝑚 − 1
 

 ذسا. 4رعجف عيلگج يای ذنحصاری ⨁در رذبط  باال، نياد 

نبال  دگمذر طو  مکساری دودويز راننک توذن با يک ذلگوريهم فشجدهرز هج صفح  بتهز ذيجاد شکه رذ

نظج مجد )ذين مار، رعاد  توذن ذر چنک صفح  بتهز مم ذررش صجفصورت رجزذ مک مجد. هيچنتن رزب 

های هتسهوگجذم ذسا(، ريجذ چشم ذنسان قادر ب  تشصتص سطوح  امسهجی نزديک binعجيض مجدن 

رجذتع  توذن رز[ 44ساری صفح  بتهز ب  رجتع ]طالع  بتشهج در رذبط  با فشجدهبجذی رهم نتسا. ب 

 مجد.

 تصویرسازی فشرده هایروشبندی دسته -2-9

در ذدذر  با توت  ب  رقاالت ذ تج در ذين ذنک. ساری تصويج رطجح شکهفشجده های ريادی بجذیذلگوريهم

ويج در نظج گجفهتم و چنک رقال  ذر هج دسه  رذ ب  ساری تصدسه  ملز ريج رذ بجذی فشجده ششرذبط ، 

  نيايتم.ذ هصار رعجفز رز

 های ربهنز بج تبکيل تصويج ذلگوريهم 

 2های ربهنز بج تجرتم تصويجذلگوريهم 

 3نگاریهای ربهنز بج پن انذلگوريهم 

 های ربهنز بج ستسهم بتنايز ذنسانذلگوريهم 

 های ربهنز بج مکگمذر پتشگوذلگوريهم 

 های ربهنز بج فجمها وريهمذلگ 

                                                             
4 Exclusive-OR (XOR) 2 Inpainting 

3 Steganography 

http://www.electronics-tutorials.ws/logic/logic_7.html
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های روتود نظتج شونک. بج ز ذر روشساری رجذحل رصهلفز رذ شارل رزهای فشجدههج يک ذر روش

JPEG ب  صورت ذسهانکذردی رطجح هسهنک، بکين رعنز م  بجذی رستکن ب  هکف رورد نظج در ،

ساری روتود با های فشجدهشذالتجذ هسهنک. در بج ز ذر رورجذحل رصهلف من الرم ،ساری تصويجفشجده

شجذي  روتود در يک تصويج رذ بجذی رستکن ب   ،پجدذرشپجدذرش يا پسذضاف  مجدن رجذحلز چون پتش

ای هپجدذرش دو ديکگاه بجذی ب بود روشپجدذرش و پسپتش مننک.ساری باالتج تقويا رزنجخ فشجده

 شونک.رعجفز رز 9و  9های ساری روتود هسهنک. ذين دو ديکگاه در فصلفشجده

 های مبتني بر تبدیلالگوریتم -2-9-5

ساری تصويج، ذسهفاده ذر تبکيل ذسا. در فجمينک تبکيل، تصويج ذر حوره های فشجدهتجين روشيکز ذر ر م

گجدد تا هيبسهگز ، و روتک( رنهقل رز4رکان ب  حوره ديگج )راننک تبکيل مستنوسز، تبکيل هادذرارد

بايک س  شجط ريج رذ تا حک ريکن  مننکهساری ب هج، يک تبکيلبجذی فشجدهود. ها ميهج شبتن پتکسل

 [:42دذشه  باشک ]

  دسا مرکه ذر تبکيل، رسهقل مراری باشنک.ضجذيب ب 

 ج در ذطالعات تصويکذر ريکن فشجده باشک. يعنز، يافه  بايک در حکذقل رقذنجژی تصويج تبکيل

 باشنک. رجهيعتعکذد ميز ذر ضجذيب تبکيل 

 .ضجذيب بزرگ تبکيل، بايک در حکذقل ناحت  فجمانسز يا رحکوده تبکيل قجذر گتجنک 

JPEG در حتن فجمينک  2م  ذر تبکيل مستنوسز گسسه  ذساساری ربهنز بج تبکيل يک ذلگوريهم فشجده

ذسهفاده  YCbCrساری تصاويج رنگز ذر رک  رنگ بجذی فشجده روش. ذين نيايکسهفاده رزساری ذفشجده

ساری پجدذرش در فشجدهعنوذن يک رجحل  پتشب  YCbCrمنک. بکين رنظور، تبکيل ب  فضای رنگز رز

JPEG ذنجام رز( شود و ب  ذين تجتتب، ذطالعات رجبوط ب  شکت روشنايزY ذر ذطالعات رنگز تصويج )

(Cb  وCrتکذ رز )م  ستسهم بتنايز ذنسان ب  رؤلف  رنگ حساستا ميهجی دذرد، شود. ذر منجايز

                                                             
1 Hadamard Transform 2 Discrete Cosine Transform (DCT) 
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1توذن هج يک ذر دو رؤلف  رنگ رذ با نجخ رز

2
بجدذری نيود، سپس ذين دو رؤلف  و رؤلف  روشنايز رذ نيون  

ذسا. در ذدذر  هج  نشان دذده شکه 4-2، در شکل JPEGمکگمذری  نيودذر بلومزفشجده مجد.  JPEGبا 

 شود.يک ذر رجذحل من شجح دذده رز

 

 .JPEGرجذحل مکگمذر  -4-2شکل 
 

  4)ذلف( ذنهقا  سط 

ر ها ذباشک. در ذين گام، تيارز دذدهرز هاسطوح  امسهجی پتکسل، ذنهقا  JPEGذولتن گام در مکگمذر 

های تصويج ، رقاديج پتکسلJPEG روش. در شونک تا ذعکذد حو  صفج رهيجمز شونکرقکذری  اص مم رز

[ -421,428[ ب  ]299,0] ها، ذر رحکودهرو رقاديج تيارز پتکسلشونک. ذر ذينمم رز 428ذر رقکذر 

 د.تج ذنجام گتجشود تا رحاسب  تبکيل مستنوسز رذحاگجدنک. ذين عيل سبب رزرنهقل رز

  بنکی و تبکيل مستنوسز گسسه )ب( بلو 

 8×8های ب  بلو  (Crو  Y ،Cbهای هج يک ذر راتجيسدر ذين رجحل ، هج تصويج )بجذی تصويج رنگز 

ويج تبکيل مستنوسز، تص. گجددها، تبکيل مستنوسز ذعيا  رزو روی هج مکذم ذر بلو  شودتقستم رز

منک م  در من فضا، نوذحز فجمانس پايتن ذر نوذحز فجمانس باال تا حکود ريادی رذ ب  فضايز رنهقل رز

م ، چشم ذنسان ب  ذطالعات تصويجی فجمانس پايتن نسبا ب  ذطالعات فجمانس باشنک. ذر منجايزرجزذ رز

ج توذن ناديکه گجفا تا تصويدر ذين فضا رذ رز باال توت  بتشهجی دذرد، ضجذيب فجمانس باالی تصويج

 فشجده شود. 

ها و با دذرن  مستنوسز تيع تعکذدی تابعصورت حاصلتبکيل مستنوسز گسسه ، تصويج رذ ب 

𝑁با ذنکذره  𝐼منک. تبکيل مستنوسز گسسه  بجذی تصويج های رصهلف بارنيايز رزفجمانس × 𝑀، 

 شود:رحاسب  رز 2-2صورت رذبط  ب 

                                                             
4 Level Shift 

 سط  ذنهقا 
تصويج 

 فشجده شکه
 بنکیبلو 

 تبکيل

 مستنوسز
مکگمذر  ساریچنکی

 منهجوپز
 تصويج

 ورودی 
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2-2 
𝐷(𝑢, 𝑣) = 𝛽(𝑢)𝛽(𝑣) ∑ ∑ 𝐼(𝑥, 𝑦) 𝑐𝑜𝑠 [

𝜋(2𝑥 + 1)𝑢

𝑁 × 𝑀
] cos [

𝜋(2𝑦 + 1)𝑣

𝑁 × 𝑀
]

𝑀−1

𝑦=0

𝑁−1

𝑥=0

, 

 شونک:تعجيف رز 9-2و  9-2صورت روذب  ، ب 𝛽(𝑣)و  𝛽(𝑢) م 

2-9 

 
 

𝛽(𝑢) = {

1

√2
                             𝑢 = 0                           

1                              𝑢 = 1,2, … ,𝑁 − 1  

 

2-9 
𝛽(𝑣) = {

1

√2
                             𝑣 = 0                                

1                              𝑣 = 1,2, … ,𝑀 − 1      

 

 

باشکم  رز DC، ضجيب 𝐷(0,0)رؤلف  ذسا.  8×8، راتجيسز 8×8ذر يک بلو   حاصل تبکيل مستنوسز

مننکه رتزذن تغتتجذت رقاديج سط  هسهنک م  بتان ACبتانگج رتانگتن تصويج و رابقز ضجذيب، رقاديج 

[. ضجذيب رهناظج با تزئتات فجمانس باال در قسيا 49باشنک ] امسهجی در ت ا و نجخ رشصص رز

ها ز هسهنک م  در ن ايا، قصک حمف منها هيان ضجذيبگتجنک و ذينقجذر رز DCTرذسا بلو   -پايتن 

-2دسا  وذهک مرک. شکل رذ دذريم. هج چ  حمف ذين ضجذيب بتشهج باشک، رتزذن فشجدگز بتشهجی ب 

  دهک.رذ نشان رز 8×8در ذنکذره  مستنوسزهای ذصلز( بجذی تبکيل ، توذبع پاي  )رؤلف 2

 
 توذبع پاي  تبکيل مستنوسز گسسه .  -2-2شکل 

 اریس)پ( چنکی

ساری باالتج، نهايج دسا مرکن ب جه فشجده، بجذی ب 8×8های پس ذر ذعيا  تبکيل مستنوسز روی بلو 

دسا مرکه رعنای تبکيل رقاديج ن ايز ب ساری ب طور م  ذشاره شک، چنکیشونک. هيانساری رزچنکی

ها رذ بهوذن با تعکذد ميهجی بتا ذی م  رجيوع  دذدهگون پتش تعتتن شکه ذسا، ب ب  رقاديج رجار ذر 

مک مجد. بار هم هيان عکم حساستا چشم ذنسان ب  تغتتجذت در تزئتات فجمانس باالی تصويج ذسا م  

 ساری رذ بپميجيم.دهک م   طاهای موچک ناشز ذر چنکیب  را ذتاره رز
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در تصاويج رنگز و يک تکو ، بجذی  های رنگ و روشنايزجذی رؤلف بساری دو تکو  چنکی ،JPEGدر 

طور م  ذشاره شک، ستسهم بتنايز ذنسان نسبا هيانساری تصاويج  امسهجی تعجيف شکه ذسا. چنکی

غتتج هج ترو ذين رؤلف  رذ ميب  رؤلف  روشنايز، حساستا بتشهجی نسبا ب  رؤلف  رنگ دذرد، ذر ذين

در  (Y) و روشنايز (Crو  Cb) های رنگساری بجذی رؤلف چنکی های ، تکو9-2. شکل دهتمرز

  دهک.ساری بجذی تصويج  امسهجی رذ نشان رز، و تکو  چنکیYCbCrتصاويج رنگز 

99 99 99 99 47 24 18 17 

99 99 99 99 66 26 21 18 

99 99 99 99 99 56 26 24 

99 99 99 99 99 99 66 47 

99 99 99 99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 99 99 99 

ساری بجذی چنکی تکو ذلف( 

 های رنگ در تصويج رنگزرؤلف 

61 51 40 24 16 10 11 16 
55 60 58 26 19 14 12 12 
56 69 57 40 24 16 13 14 
62 80 87 51 29 22 17 14 
77 103 109 68 56 37 22 18 
92 113 104 81 64 55 35 24 
101 120 121 103 87 78 64 49 
99 103 100 112 98 95 92 72 

ساری بجذی رؤلف  چنکی تکو ب( 

 روشنايز در تصويج رنگز

25 22 19 16 13 10 7 4 
28 25 22 19 16 13 10 7 
31 28 25 22 19 16 13 10 
34 31 28 25 22 19 16 13 
37 34 31 28 25 22 19 16 
40 37 34 31 28 25 22 19 
43 40 37 34 31 28 25 22 
46 43 40 37 34 31 28 25 

ساری بجذی تصويج چنکی تکو پ( 

  امسهجی

 .JPEGساری تعجيف شکه در چنکی هایتکو  -9-2شکل 
 

 ،تبکيل مستنوسزذغلب با توت  ب  تفاوت ذهيتا ضجذيب شود، رشاهکه رز 9-2شکل طور م  در هيان

شود. بجذی مار گجفه  رزب  تبکيل مستنوسزساری رهفاوتز بجذی نوذحز رصهلف راتجيس چنکی ضجذيب

اری سهای فجمانس پايتن تصويج هسهنک، ضجذيب چنکیچپ م  رهناظج با رؤلف  -رثا ، بجذی رقاديج باال 

های  م  ضجذيب رهناظج با رؤلف تبکيل مستنوسزرذسا راتجيس  -رذ موچک، و بجذی رقاديج پايتن 

 ميکساری، ب عيل چنکیشونک. ساری بزرگ در نظج گجفه  رزفجمانس باال هسهنک، ضجذيب چنکی

 شود:ذنجام رز 9-2رذبط  

2-9 �̂� = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (
𝐷(𝑢, 𝑣)

𝑄(𝑢, 𝑣)
) 

,𝐷(𝑢در ذين رذبط ،  𝑣)،  تبکيل مستنوسز تصويج و𝑄(𝑢, 𝑣)، ساری بجذی هج رؤلف  ضجيب چنکی

ساری روی تبکيل مستنوسز يک ذی ذر فجمينک چنکی، نيون 9-2منک. شکل رشصص رزمستنوسز رذ 

 دهک.ذر تصويج  امسهجی رذ نشان رز 8×8بلو  
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 JPEGتوذن بتن نجخ فشجدگز تصويج و متفتا من تعادلز بجقجذر مجد. ساری، رزبا تغتتج ضجذيب چنکی

ساری ساری رطجح شکه، تکو  چنکیای چنکیه( در راتجيس𝛼، با ضجب رقکذر ثابهز )6-2رطابق رذبط  

 منک. ساری رورد نظج ذيجاد رز( رذ بجذی نجخ فشجده𝑁𝑒𝑤𝑄تکيکی )

2-6 𝑁𝑒𝑤𝑄 = 𝛼𝑄(𝑢, 𝑣) 

بتانگج رتزذن نزديکز متفتا  ( تعجيف شکه ذسا م 4QFبجذی ذين مار، پارذرهجی ب  نام ضجيب متفتا )

قکذر ذين پارذرهج، در رحکوده يک تا صک ذسا. هج چ  رقکذر شکه ب  تصويج ذصلز ذسا. رتصويج باريابز

ساری ميهجی جدهتج ذسا و فششکه ب  تصويج ذصلز نزديکذين پارذرهج بتشهج باشک، متفتا تصويج باريابز

 گجدد:تعتتن رز 𝛼رقکذر پارذرهج  1-2شود. با توت  ب  رقکذر ذين پارذرهج، رطابق رذبط  نتز ذنجام رز

 

2-1 𝛼 = {

50
𝑄𝐹                𝑖𝑓   1 ≤ 𝑄𝐹 ≤ 50

2 −
2 × 𝑄𝐹
100    𝑖𝑓  50 < 𝑄𝐹 ≤ 100

 

عکدی بزرگ و ب   𝛼ساری رياد )متفتا پايتن(، رقکذر رو با توت  ب  رذبط  باال، ب  ذرذی نجخ فشجدهذر ذين

 ، فق  در ميک. ذين رجحلدسا رزعکد موچکز ب  𝛼ساری مم )متفتا باال(، رقکذر ذرذی نجخ فشجده

، صک باشک، 𝑄𝐹شود. قابل ذمج ذسا، ذگج رقکذر پارذرهج مار گجفه  رزذتالف ب ساری باهای فشجدهروش

ساری نبايک روی ضجذيب تبکيل مستنوسز عکد صفج  وذهک شک. در ذين حالا، هتع چنکی ،𝛼رقکذر 

بات دلتل  طای رحاسمنک، ب م ، تبکيل مستنوسز، ضجذيب حقتقز ذيجاد رزذنجام شود. ولز ذر منجايز

ک. ذر وتود نتاينريکن ذسا با ذعيا  عکس تبکيل مستنوسز ب  ذين ضجذيب حقتقز، رقاديج ذولت  ب 

شود. ذتالف رحسوب رزمنک، بام  ذر تبکيل مستنوسز ذسهفاده رز JPEGساری رو روش فشجدهذين

JPEG منک.ذتالف ذر مکگمذر پتشگو ذسهفاده رزدر حالا بز 

 

 

 

 

                                                             
1 Quality Factor 
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19 -14 -9 23 -8 15 -18 172 

7 14 11 -10 -8 24 -34 21 

-1 3 4 -5 6 -4 -8 -9 

1 2 4 -4 4 -5 6 -10 

6 4 3 -3 5 -3 -2 -8 

-1 2 4 -4 6 -4 -2 4 

1 1 3 6 5 -4 -3 4 

0 4 1 2 3 -4 -8 0 

 ذلف( تبکيل مستنوسز ذر يک بلو 

25 22 19 16 13 10 7 4 

28 25 22 19 16 13 10 7 

31 28 25 22 19 16 13 10 

34 31 28 25 22 19 16 13 

37 34 31 28 25 22 19 16 

40 37 34 31 28 25 22 19 

43 40 37 34 31 28 25 22 

46 43 40 37 34 31 28 25 

 ساریب( ضجذيب چنکی

0 0 0 1 -1 2 -3 43 

0 0 0 0 -1 2 -3 3 

0 0 0 0 0 0 -1 -1 

0 0 0 0 0 0 0 -1 

0 0 0 0 0 0 0 -1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 ساری شکه ذلف(پ( راتجيس چنکی

 های تبکيل مستنوسز يک بلو  ذر تصويج  امسهجی.ساری رؤلف نحوه چنکی -9-2شکل 
 

 DCو  ACهای )ت( مکگمذری رؤلف  

صجف  ذسا م  ذر ک، و رقجون ب ب  لحاظ ذررش ذطالعاتز مارالً رهفاوت هسهن ACو  DCرقاديج ضجذيب 

های رهعلق ب  بلو  DCها ذسهفاده شود. بنابجذين تيام ضجذيب های رصهلفز بجذی مکگمذری منروش

ها در يک لتسا ديگج نگ کذری بلو  ACصورت تکذگان  در يک لتسا و رقاديج ضجذيب رصهلف ب 

ذسا. ذر  8×8نايز ملز هج بلو  دهنکه روشنشان ،DCطور م  ذشاره شک، رقاديج شونک. هيانرز

توذن ذر مکگمذر های رجاور تصويج ذغلب، دذرذی شکت روشنايز رشاب ز هسهنک، رزم  بلو منجايز

های هيساي ، رقکذری رذ بجذی هج پتکسل ذر ذين مکگمذر با توت  ب  رقکذر پتکسلپتشگو ذسهفاده مجد. 

ذر رقکذر پتشگويز شکه، رقکذر  طا تلقز  منک. تفاضل رقکذر وذقعز هج پتکسلتصويج پتشگويز رز

  دهک.رذ نشان رز DC، نحوه مکگمذری ضجذيب 8-2. رذبط  گجدنکمک رز شود و ذين رقاديج  طا،رز

2-8 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖 = 𝐷𝐶𝑖 − 𝐷𝐶𝑖−1 

ل ذر من ذسا. رطابق بلو  قب DCبتانگج رقکذر  𝐷𝐶𝑖−1ذم و 𝑖، بلو  DCرقکذر بتانگج  𝐷𝐶𝑖در ذين رذبط ، 

گجدنک. و رقاديج ذين تفاضل ذ تجه رزشود های رجاور رحاسب  رزبلو  DC، تفاضل رقکذر 8-2رذبط  

دو  DCرقکذر ذولتن بلو  رذ ذ تجه و تفاضل  DCم  ذين فجمينک قابل بجگشا باشک، رقکذر بجذی ذين

تکريج بستار موچک نتز ب  ACجذيب ساری، ضدلتل چنکیذر طجفز ب  منتم.بلو  رجاور رذ رحاسب  رز

، روش رناسبز بجذی RLEبجذبج با صفج وتود دذرنک.  ACشکه و در هج بلو ، تعکذد ريادی ضجيب 
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ضجذيب  RLEو مکهای  DCمکگمذری ذين دسه  ذر ذطالعات ذسا. در ن ايا رقاديج تفاضلز ضجذيب 

AC ،شونک.توس  هافين مک رز  

دهک. نشان رز رذ JPEGو دو نسص  فشجده شکه با  bmpقالب تصويجی فشجده نشکه با  9-2شکل 

ولز ب  ذرذی  ماهش دهک،توذنسا ب   وبز حجم تصويج رذ  JPEG ،طور م  ذر نهايج رشصص ذساهيان

 ذسا. مرکهساری ذثج بلومز در تصويج ب  وتود فشجده رياد نجخ

 متلوبايا 85/4( حجم پ  متلوبايا 94/5ب( حجم  متلوبايا 69، رجتعذلف( تصويج 

 .JPEGساری ذی ذر فشجدهنيون  -9-2شکل 
 

 JPEG 2000ذرذئ  شک م  ب   روتک تبکيل ، روشز ب  ميکJPEG [49]با توت  ب  ذثج بلومز در روش 

دهک، با ی تصويج ذنجام رزساربجذی فشجده JPEG، فجمينکی رشاب  با JPEG 2000[ رعجوف ذسا. 49]

تصويج، ذر تبکيل روتک بج روی مل  8×8تای تبکيل مستنوسز بج روی هج بلو    ذين تفاوت م  ب

وتود نکذرد. ذلبه  ذگج  JPEG 2000رو ذثج بلومز در تصاويج فشجده شکه با نيايک. ذر ذينتصويج ذسهفاده رز

صورت  شود و هج ناحت  ب هيپوشان تقستم رزغتج رگ باشک، تصويج ب  چنک ناحت تصويج بستار بز ذنکذره

هم بجذی تصاويج بزرگ رنجج ب   JPEG 2000، ساریفشجدهرياد رو ب  ذرذی نجخ گجدد. ذر ذينرجزذ مک رز

های فجمانس باال رنجج ب  ذثج لجرش لف ؤب  دلتل حمف ر JPEG 2000شود. هيچنتن ذثج بلومز رز

 JPEG 2000نهتج  ذعيا  ذلگوريهم  6-2گجدد. شکل ساری رزجدهفش رياد ذی در تصويج در نجخحاشت 

دهک. با رقايس  ذين تصاويج با ساری رهفاوت بج روی تصويج رجد عکاس نشان رزرذ با س  نجخ فشجده

يوده ولز ب  ذثج بلومز بج روی ذين تصاويج ذيجاد نن JPEG 2000تصاويج شکل قبل رشصص ذسا م  

 شود.در تصويج رز ها() جذبز در لب  ذی، رنجج ب  ذثج لجرش حاشت ساریذرذی نجخ رياد فشجده
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 4FPGAساری من بج روی يک ساری ذسا، ولز پتادهذلگوريهيز مارذ بجذی فشجده JPEG 2000ذگج چ ، 

وتود  JPEG 2000های ريادی م  در رغم قابلتاعلز[. 46ب  صورت بالدرنگ بستار پتچتکه ذسا ]

ريجذ با توت  ب  ذفزذيش رور  هوذنسا در بارذرهای تجاری، رورد ذسهفاده قجذر گتجد.هنور ن روشدذرد، ذين 

 JPEG، ذنکذره تصويج بزرگ شکه و ذگج بصوذهتم ذين تصويج رذ با رقيزهای دوربتن 2پميجیتفکتکذفزون 

 فشجده منتم نتار ب  حافظ  بزرگ و رحاسبات بستار ريادی ذسا. 2000

 
 متلوبايا 61/4حجم  ( پ  بايامتلو 01/9حجم  ب(  متلوبايا 2/40حجم ذلف( 

 .JPEG 2000ساری ذی ذر فشجدهنيون  -6-2شکل 
 

 JPEG-XR [41] هيچون JPEG های ديگجی ذرنسص  JPEG 2000و  JPEGقابل ذمج ذسا، عالوه بج 

ذنجام شکه ذسا. ريجذ  JPEGدر ذين رسال ، تيجمز بتشهجی بج روش ذنک. ذرذئ  شکه JPEG-XT[ 48] و

JPEG ساری ذسا، و رقاالت ريادی مار  ود رذ با های فشجدهذساس بستاری ذر روشJPEG   رقايس

های پتشن ادی در ذين رسال  رذ ذسا، ولز روش JPEGذنک. ذگج چ  تيجمز ذين رسال  بج روش نيوده

 نتز ذعيا  مجد. JPEG های ديگجتوذن بج نسص رز

 SVD روش ،ساری تصويج ذسهفاده شکه ذسا. ذغلببجذی فشجده 9WDRو  9SVD[ ذر تجمتب 45در ]

 WDR ، روشذر طجفز .شود ولز متفتا تصويج باريابز شکه  وب ذساساری مم رزرنجج ب  فشجده

ال  ذر تجمتب ذين دو تبکيل رو در ذين رقشود. ذر ذينباال رز PSNRساری رنجج ب  فشجده رياد بجذی نجخ

فشجده  SVDذبهکذ تصويج توس   در ذين روش، تا ذر رزيا هج دو ذسهفاده نيايک. ذسا شکهذسهفاده 

گون  م  تن ا چنک بجدذر ويژه رهناظج با بزرگهجين رقاديج ويژه بجذی ذيجاد تصويج در نظج گجدد، بکينرز

                                                             
1 Field Programmable Gate Array 
2 Resolution 

3 Singular Value Decomposition 
4 Wavelet Difference Reduction 
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 WDRشود. در رجحل  بعک، ذين تصويج توس  رساری رزشونک و تصويج با توت  ب  ذين رقاديج باگجفه  رز

يک ذلگوريهم تکجذری ذسا م  ذبهکذ ذر تصويج، تبکيل روتک گجفه   WDRگجدد. ذلگوريهم فشجده رز

شود و ضجذيب روتک بزرگهج ذر حک مسهان  ذی در نظج گجفه  رزشود، سپس در هج رجحل ، مسهان رز

ها توذن تفاضل ذنکيسگجدنک. ب  تای مک مجدن رقکذر ذنکيس رزشونک و ذنکيس من ا مک رزذنهصاب رز

باشک رز JPEG 2000تج ذر ساده WDRساری با کذر بتا ميهجی نتار دذرنک. فشجدهرذ مک نيود م  ب  رق

نهايجز ب   WDR و  SVDقابل رقايس  ذسا. در ذين رقال  با تجمتب  JPEG 2000و نهايج من نتز با 

 .ه ذساب  دسا مرک JPEG 2000رجذتب ب هج ذر 

م  ذر س  بصش ذصلز تبکيل روتک،  ذسا ذتالف پتشن اد شکهساری بز[ يک روش فشجده46در ]

ود. شذبهکذ ذر تصويج تبکيل روتک گجفه  رز در ذين روش، هادذرارد و مکگمذر منهجوپز تشکتل شکه ذسا.

تقستم شکه و تبکيل هادذرارد  9×9های سپس بجذی حمف ذفزونگز بتشهج، هج يک ذر ريجبانکها ب  بلو 

ف شود. سپس هج بلو  ب  مها حگجدد تا هيبسهگز درون ذين بلو ها ذعيا  رزب  هج يک ذر ذين بلو 

ه ساری روش رطجح شکگجدد. نجخ فشجدهصورت رجزذ توس  يک روش مکگمذر ربهنز بج منهجوپز مک رز

 ذسا.  JPEG 2000تج ذر شکه سجيعنزديک ذسا، ولز ذر نظج ررانز روش رطجح  JPEG 2000ب  

بج روی هج بلو  ذعيا   SVDشود و تبکيل های غتجهيپوشان تقستم رز[ تصويج ب  بلو 20در ]

تا رقکذر ويژه بزرگهج و بجدذرهای ويژه  𝑘ها، گجدد. سپس بکون در نظج گجفهن رحهوذی بلو رز

بسه  ب    ودمار[ ب  صورت 24ر ]شود. ولز روش رطجح شکه درهناظجشان بجذی هج بلو  ذ تجه رز

ذی گون  م  بجنيايک. بکينذ تجه رز بجذی هج بلو  رذ رحهوذی هج بلو ، تعکذدی بجدذر ويژه و رقکذر ويژه

م  بجذی در حالز ،های هيوذر ب  تعکذد ميز بجدذر و رقکذر ويژه بجذی بارساری من بلو  نتار ذسابلو 

تشهجی بجدذر و رقکذر ويژه نتار ذسا. قبل ذر بتان تزئتات ذين مار، هايز با تزئتات رياد ب  تعکذد ببلو 

𝑚 ذنکذرهدر  𝐴منتم. تصويج رذ بتان رز SVDساری تصويج بجذساس ذبهکذ فشجده × 𝑛  توذن ب  صورت رذ رز

 تجزي  نيود: 5-2رذبط  
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2-5 
𝐴 = 𝑈Σ𝑉𝑇 = ∑𝜎𝑖𝑢𝑖𝑣𝑖

𝑇,    𝑝 = min{𝑚, 𝑛}

𝑝

𝑖=1

 

 𝐴𝐻𝐴يا  𝐴𝐴𝐻رقاديج ويژه يکز ذر دو راتجيس  𝜎و  𝐴𝐻𝐴بجدذر ويژه  𝐴𝐴𝐻 ،𝑢بجدذر ويژه  𝑣در ذين رذبط  

𝜎1م  ذسا، ب  طوری ≥ 𝜎2 ≥ ⋯ ≥ 𝜎𝑝 تعکذد رذبط  باال رشصص ذسا م  با ذسهفاده ذر . با توت  ب 𝑝 

ساری با شود. بجذی فشجدهدقتقا بارساری رز 𝐴جشان، تصويج رقکذر ويژه بزرگهج و بجدذرهای ويژه رهناظ

SVD ذی م  رقکذرشان بزرگهج ذر ذين حک مسهان  شود و رقاديج ويژهذی در نظج گجفه  رز، رقکذر مسهان

 (. 40-2گتجنک )رذبط  باشنک، ب  هيجذه بجدذرهای ويژه رجبوط  بجذی بارساری تصويج رورد ذسهفاده قجذر رز

2-40 �̃� = 𝑈Σ𝑘𝑉𝑇 

موچک ذنهصاب شود، نجخ  ،تعکذد رقاديج ويژه بزرگهج ذر مسهان  ذسا. ذگج رقکذر مسهان  𝑘در رذبط  باال، 

. ولز ذگج رقکذر مسهان  بزرگ ذنهصاب  وذهک بودساری مم و متفتا تصويج بارساری شکه رطلوب فشجده

ساری شکه متفتا رطلوبز نصوذهک دذشا. ذر م  تصويج بارساری رياد ذسا، در حالزشود، نجخ فشجده

دذرد. رطابق رذبط   SVDساری با رو ذنهصاب رقکذر ب تن  بجذی مسهان  نقش بسزذيز در مارذيز فشجدهذين

نتار ذسا م  در رجيور  𝑣بجدذر ويژه  𝑘و  ،𝑢بجدذر ويژه  𝑘 ،رقکذر ويژه 𝑘باال، بجذی بارساری تصويج ب  

 تار دذرد.فضا ن 44-2رطابق رذبط  

2-44 𝑘 + 𝑘 × 𝑚 + 𝑘 × 𝑛 = 𝑘 × (1 + 𝑚 + 𝑛) 

 ميک:ساری تصويج ب  صورت رذبط  ريج ب  دسا رزبا توت  ب  ذين رقکذر، نجخ فشجده

2-42 𝐶𝑅 =
𝑚 × 𝑛

𝑘 × (1 + 𝑚 + 𝑛)
 

 بزرگهج ذر يک شود.  بايک 𝐶𝑅ساری حاصل گجدد، م  فشجدهبجذی ذين

2-49 𝐶𝑅 =
𝑚 × 𝑛

𝑘 × (1 + 𝑚 + 𝑛)
> 1 

 ميک:ذساس حک باال و پايتن شياره ذنکيس بجدذر ويژه ب  صورت رذبط  ريج ب  دسا رزبج ذين 

2-49 1 < 𝑘 <
𝑚 × 𝑛

(1 + 𝑚 + 𝑛)
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  ودمارطور م  ذشاره شک در ذين رقال ، رقکذر مسهان  ب تن  بجذی هج بلو  ذر تصويج ب  صورت هيان

 PSNR. ج ب  ذين رقکذر وذبسه  ذساساری تصويشود. متفتا تصويج باريابز شکه و نجخ فشجدهتعتتن رز

 شود:ب  صورت رذبط  ريج رحاسب  رز �̃�و تصويج بارساری شکه  𝐴بتن تصويج ذصلز 

2-49 
𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 𝑙𝑜𝑔10

2552

𝑀𝑆𝐸
 

 م :

2-46 
𝑀𝑆𝐸 =

‖𝐴 − �̃�‖
𝐹

2

𝑚 × 𝑛
 

 :(41-2يم )رذبط  ذ رذ در نظج نگجفه ذی ذسا م  من ادر وذقع  طا بجذبج رقاديج ويژه و بجدذرهای ويژه

2-41 
min ‖𝐴 − �̃�‖

𝐹

2
= ‖𝐴 − 𝐴𝑘‖𝐹

2 = ∑ 𝜎𝑖
2(𝐴)

𝑝

𝑖=𝑘+1

                  

𝑟𝑎𝑛𝑘(�̃�) = 𝑘                                                                           

 

 م :ب  طوری

2-48 
𝑝 = min(𝑚, 𝑛) , 𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑘 = ∑𝜎𝑖𝑢𝑖𝑣𝑖

𝑇

𝑘

𝑖=1

 

 رو:ذر ذين

2-45 
𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10 (

2552𝑚𝑛

∑ 𝜎𝑖
2(𝐴)

𝑝
𝑖=𝑘+1

) 

 و

2-20 
∑ 𝜎𝑖

2(𝐴) =
2552𝑚𝑛

10𝑃𝑆𝑁𝑅 10⁄

𝑝

𝑖=𝑘+1

 

هيپوشان های غتجذبهکذ تصويج رذ ب  بلو  ،𝐴ج بجذی تعتتن رقکذر مسهان  ب تن  بجذی هج بلو  ذر تصوي

(𝐴𝑏 در )ذنکذره 𝑙 × 𝑙 ( تقستم نيوده و رطابق رذبط  ريج، تعکذد رقاديج ويژه و بجدذر ويژه𝑘  بجذی هج بلو )

 ميک:ب  دسا رز

2-24 
∑ 𝜎𝑖

2(𝐴𝑏)

𝑙

𝑖=𝑘+1

≤
2552𝑙2

10𝑞 10⁄
≤ ∑𝜎𝑖

2(𝐴𝑏)

𝑙

𝑖=𝑘

,   1 < 𝑘 ≤ 𝑙 
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 SVDنوشه  شکه ذسا. در ذين رقال  نشان دذده شک م  ذعيا   𝑞بجحسب پارذرهج  PSNRدر ذين رذبط  

  ب  مل تصويج ذيجاد نيود. SVDهای تصويج نهتج  بستار ب هجی نسبا ب  ذعيا  ب  بلو 

 های مبتني بر ترمیم تصویرالگوریتم -2-9-2

 بود ب روذر ذين شونک.ساری رزب  ذثجذت نارطلوبز در نجخ رياد فشجدهرنجج تصويج ساری های فشجدهروش

ساری های فشجدهذلگوريهم ساری رسئل  ر يز ذسا.ساری ب  ذرذی نجخ رياد فشجدههای فشجدهروش

  .باشنکرزساری ساری در نجخ رياد فشجدههای فشجدهبجذی ب بود روشمار يک رذهربهنز بج تجرتم 

شود م  ب  هج دلتلز ذطالعات من ذر تصويج بجذی بارساری نوذحز ذر تصويج ذسهفاده رز های تجرتمروش

ساری و حمف بتن رفه  يا رصکوش شکه ذسا. عوذرل ريادی هيچون م نگز تصويج قکييز، فشجده

رتم های تجرو با ذسهفاده ذر روششونک. ذر ذينشتئز  اص رنجج ب  ذر بتن رفهن ذطالعاتز ذر تصويج رز

يکز ذر ماربجدهای ر م تجرتم تصويج در  توذن ذطالعات حمف شکه رذ بارساری نيود.ويج رزتص

هايز ذر تصويج م  هيبسهگز ريادی با سايج نوذحز تصويج ساری تصويج ذسا. در ذين ماربجد، بصشفشجده

که ذين نوذحز حمف ش شونک، و در مکگشامکگمذر حمف رز های مم ذهيتا تصويج دردذرنک و يا بصش

 [.22شونک ]های تجرتم تصويج بارساری رزبا تکنتک

و رساری و قابلتا بارساری يکسان نتسهنک، ذر ذينفشجده نجخ قابل ذمج ذسا تيارز نوذحز تصويج ذر نظج

هايز با هم رشاب  هايز تقستم مجد م  هج بصش ذر تصويج ذر نظج ويژگزتوذن تصويج رذ ب  بصشرز

ها بجذی هج بصش ب  صورت رجزذ رجتب  با رحهوذی ها و تجرتم منکسلهسهنک. سپس فجمينک حمف پت

توذن ب  دو ناحت  فجمانس باال و فجمانس پايتن شود. بجذی نيون  تصويج رذ رزمن بصش ذنجام رز

های هج يک ذر دو بصش حاصل رذ ب  دو شتوه رهفاوت حمف و تجرتم بنکی مجد و بج ز ذر پتکسلبصش

 [.21-29] نيود

سهصجذ  ذ در مکگمذر قابل حمف تصويجذر نوذحز  رذ ذطالعاتز توذن، رزبارساری ب هج تصويج در مکگشا بجذی

ذين ذطالعات ميکز،  فشجده مجد. ،تصويجغتج قابل حمف و ذين ذطالعات رذ ب  هيجذه سايج نوذحز  ،نيود
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ارساری شکه تصويج ببستار رفتک باشنک و متفتا  ذر تصويج های حمف شکهتوذننک در بارساری پتکسلرز

 رذ ب بود بصشنک. 

ای هدر تجرتم تصويج روذردی ذر قبتل، ذنهصاب نوذحز قابل حمف تصويج، ذنهصاب ذطالعات ميکز بصش

ذر رسائل چالش بجذنگتز هسهنک. هج يک ذر ذين روذرد  تصويج و ذنهصاب شتوه رناسب بجذی تجرتم تصويج

 د.نقش بسزذيز در مارذيز تکنتک تجرتم تصويج دذر

 زحمنک و ذين نوذ[ ماربج نوذحز رورد نظج بجذی تجرتم تصويج رذ ذنهصاب رز26در روش رطجح شکه در ]

شونک. در وذقع در ذين روش، با ذسهفاده ب  صورت  ودمار با ذسهفاده ذر ذطالعات نوذحز هيساي  تجرتم رز

روتود، نوذحز حمف شکه  ذطالعات نوذحز هيساي  ( و4sPDE) جذنستل با رشهقات تزئزذر رعادالت ديف

م  حالزدر  ،هبود 2نتالپالس ه در ذين رقال ،ذسهفاده شک لتفجذنسيرعادل  د شونک.تصويج بارساری رز

ب بود روش تجرتم  ی( بجذ9و  9)تا درت   یدرت  باالتجرعادالت ديفجذنستل با ذر [ 28و  21رجذتع ]

تچتکگز ، پزبا رشهقات تزئ لتفجذنسيدالت دذسهفاده ذر رعا م  قابل ذمج ذسا .هفاده مجدنکتصويج ذس

دذرد. هيچنتن ذگج رساحا نوذحز حمف شکه تصويج رياد باشک، تصويج بارساری  نتار رحاسباتز ريادی

ذر رعادالت نتز [ 29و  25-92] رطجح شکه در هایروش شونک.رز 9ها تارشکه متفتا  وبز نکذرد و لب 

صويج های تجرتم تدر روش ب  طور ملز .ذسهفاده مجدنک جيتصو متتجر در زبا رشهقات تزئ لتفجذنسيد

، رقاديج تصويج در نوذحز رجاور ناحت  باريابز ب  عنوذن شجذي  رجری رسئل  در نظج PDEsربهنز بج 

يابز در ناحت  رورد نظج، ب  حل رعادل  ديفجذنستل رناسبز با شجذي  و ب  رنظور رتان ،شودگجفه  رز

 [.29شود ]رزرجری ذمج شکه پجدذ ه  

بجذی هج  فجمينک تجرتم تصويج شود وتقستم رز 9و بافهز 9های تصويج ب  دو نور سا هاری[ بلو 22در ]

شود. ناحت  سا هاری شارل نوذحز لب  و بافا رهجذمم تصويج ذسا، در بلو  ب  شتوه رهفاوت ذنجام رز

ويج ذسا. ذگج بلو  حمف شکه های مم تغتتج تصم  نوذحز بافهز شارل نوذحز هيوذر و بافاحالز

                                                             
1 Partial differential equations 
2 Laplacian 
3 Blur 
4 Structural Regions 

5 Texture Regions 
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 ،بافهز باشک بجذساس ،و ذگج بلو  حمف شکه سا هاری باشک با ذسهفاده ذر رعادالت رشهقات تزئز،

[ نتز فجمينک تجرتم تصويج رذ 21روش رطجح شکه در ] شود.بافا فجمينک تجرتم تصويج ذنجام رزتحلتل 

[ رطجح شکه 22روشز رشاب  با روش ] [99]در ک. دهرزبجذساس نوذحز سا هاری و بافهز تصويج ذنجام 

عنوذن ذطالعات تانبز ذ تجه شکه و ذر ذين ذطالعات در تجرتم ، ذطالعات لب  نتز ب ذسا. در ذين روش

 شود. ها ذسهفاده رزبلو 

م  بهوذن شود ب  طوریهايز پوشش دذده رزمل نوذحز تصويج با رثلث ،[99] روش رطجح شکه در در

يابز نيود. در وذقع فق  رقاديج ی رحصور در هج رثلث رذ توس  رقاديج رئوس من درونهارقاديج پتکسل

 4ها با ميک رعادالت ذنهشار ناهيسانگجدگجدنک و رقاديج سايج پتکسلهای رئوس رثلث ذ تجه رزپتکسل

شونک.  زها نتز ب  طور رطلوبز باريابشود م  لب شونک. ذسهفاده ذر ذين رعادل ، سبب رزيابز رزدرون

 بجتج ذسا. JPEGساری ذر فشجدهرياد روش رطجح شکه در ذين رقال  ب  ذرذی نجخ 

ساری های تصويج، نوذحز ذر تصويج بجذی حمف يا ذ تجه، با توت  ب  لب [29روش رطجح شکه در ]در 

قاديج رو رذنک، ذر ذينطور م  ذشاره شک، تصاويج ذر نوذحز رجزذيز تشکتل شکهشونک. هيانذنهصاب رز

توذن گفا ذطالعات ذصلز تصويج در های درون هج ناحت  بستار ب  هم نزديک هسهنک. رزپتکسل

روش  با ،رو ذگج تن ا ذين نقاط رذ ذ تجه نيايتمهای تصويج قجذر دذرنک. ذر ذينهيسايگز موچکز حو  لب 

هکذد لب  نتز هيبسهگز . هيچنتن، در ذرنيودنوذحز دذ لز و  ارتز هج رجر رذ باريابز  توذنتجرتم رز

، ولز ذطالعات ت ا لب  رذ مجدهای لب  رذ ذ تجه رقاديج مل پتکسل م  رو نتار نتساوتود دذرد. ذر ذين

. نقاط جدمبايسا ذ تجه نيود. بجذی ذين مار نتار ذسا تصويج دودويز لب  و نقاط رنبع لب  رذ ذ تجه رز

ب  ذرذی هج نقط  رنبع، رقکذر دو پتکسل در دو ناحت   باشنک.رنبع، نقاط ذبهکذيز و ذنه ايز هج لب  رز

يج شونک، تصوم  ذطالعات لب  در ذين روش ذ تجه رزشود. ذر منجايزرجاور لب  ذر تصويج ذولت  ذ تجه رز

های دو تصويج باريابز شکه حاصل، دچار ذعوتا  سا هاری ميز ذسا و تن ا در رقاديج روشنايز پتکسل

 با هم ذ هالف دذرنک. 

                                                             
1 Anisotropic Diffusion 
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( درون من وتود دذرد م  ذطالعات من حفجه، Ωذی )دهک م  حفجه( رذ نشان رزDتصويجی ) 1-2شکل 

ذسا و رقاديج  𝑢0( ذيجاد نيايتم م  تجرتم شکه تصويج ذولت  𝑢نارعلوم ذسا. هکف ذين ذسا م  تصويجی )

نتز شارل رحهوذی با  Ωجه بجذبج نقاط رهناظج در تصويج ذولت  باشک و حف Ωسايج نقاط تصويج ب  غتج ذر 

 ب  درون حفجه ذنجام شود.  𝜀توذنک با ذنهشار ذطالعات رجری رعنز شود. ذين مار رز

 

 [.29ساری ]توصتف رسئل  تجرتم در فشجده -1-2شکل 
 

( بج هم رنطبق شکنک. 𝜇1 و 𝜇2( ب  صورت رنحنز بسه  ذسا، نقاط رنبع لب  )Γدر ذين رثا  چون لب  )

توذن رذ رز Γبارساری شود. رنحنز رجری  𝜀نتار ذسا با توت  ب  ذطالعات لب  و نقاط رنبع، ناحت   ذبهکذ

 ب  صورت رذبط  پارذرهجی ريج نوشا:

2-22 Γ = {(𝑥𝑡, 𝑦𝑡)|𝑥𝑡 = 𝑓(𝑡), 𝑦𝑡 = 𝑔(𝑡)} 

𝑓  و𝑔  توذبعز بجحسب پارذرهج𝑡  هسهنک م  رنحنز رجریΓ سئل  باريابز تصويج مننک. ررذ توصتف رز

𝑢   در ناحت𝜀  ب  ميک شجذي  رجری𝜇2 و 𝜇1 توذن ب  صورت رعادل  الپالس ريج نوشا: رذ رز 

2-29 
{

𝑑2𝑢

𝑑𝑙2
= 0                                      

𝑢|𝜇1
= 𝑢0|𝜇1

;    𝑢|𝜇2
= 𝑢0|𝜇2

 

𝑑𝑙 ستل طو  در ت ا رنحنز ديفجذنΓ  ،باشک.  ميتن هکف ذين ذسا م  تغتتجذت در ذين ت ا و ذسا

رذ بارساری  Ω، ناحت  𝜀گتجيم، يعنز ب  ميک ذطالعات ميک رز 𝜀ذر ذطالعات رجری  Ωبجذی تجرتم ناحت  

 : مجدرک   توذنرز رذ ب  ميک رذبط  ريج Ωمنتم. رسئل  تجرتم ناحت  رز

2-29 {
∆𝑢 = 0    𝑖𝑛 Ω
𝑢 = 𝑢0|𝜀          

 

,𝜆(𝑥م  بهوذن مل رسئل  رذ با يک رعادل  بتان مجد، تابع بجذی ذين 𝑦)،   در دو ناحتΩ⋃𝜀  ب  صورت

 :شکه ذساتعجيف  29-2رذبط  

D 

𝜇2 

𝜇1 𝜀 

Γ 

Ω 
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2-29 𝜆(𝑥, 𝑦) = {
1   (𝑥, 𝑦) 𝜖 𝜀

0   (𝑥, 𝑦) 𝜖 Ω
 

 Ω⋃𝜀رعادل  ملز ريج رذ در هج دو ناحت   29-2با ميک رذبط   29-2و  29-2با تجمتب دو رذبط  

 توذن ب  دسا مورد:رز

2-26 
{ 𝜆.

𝑑2𝑢

𝑑𝑙2
+ (1 − 𝜆). Δ𝑢 = 0

𝑢|𝜇1
= 𝑢0|𝜇1

;      𝑢|𝜇2
= 𝑢0|𝜇2

   

شارل  26-2ذسا. در وذقع حل رعادل   29-2شجذي  رجری در رذبط  باال هيان شجذي  رجری در رذبط  

-2شود و پس ذر من رعادل  ، حل رز𝜀، يعنز ب  دسا موردن ناحت  29-2دو رجحل  ذسا. ذبهکذ رسئل  

های عکدی ذسا. با روش 29-2، شجذي  رجری بجذی رذبط  29-2گجدد.  جوتز رعادل  حل رز 29

 :ميکتوذن ذين رعادالت الپالس رذ حل نيود. بج ذين ذساس رذبط  ريج ب  دسا رزرز

2-21 𝑢𝐶 =
1

8
(𝑐𝑁𝑢𝑁 + 𝑐𝐸𝑢𝐸 + 𝑐𝑠𝑢𝑠 + 𝑐𝑊𝑢𝑊 + 𝑐𝑁𝑊𝑢𝑁𝑊 + 𝑐𝑁𝐸𝑢𝑁𝐸 + 𝑐𝑆𝑊𝑢𝑆𝑊

+ 𝑐𝑆𝐸𝑢𝑆𝐸) 

 دهک. رذ نيايش رز 𝑐 های پتکسل رجمزیشکل ريج، هيساي 

NE N NW 

E C W 

SE S SW 

 .𝑐های هيساي  بجذی پتکسل رجمزی لنيايش پتکس -8-2شکل 
 

 شونک:ريج تعجيف رزرقاديج نتز ب  صورت  𝑐ضجذيب 

2-28 𝜆 = 0 ⇒ {
𝑐𝑁 = 𝑐𝐸 = 𝑐𝑆 = 𝑐𝑊 = 2

𝑐𝑁𝑊 = 𝑐𝑁𝐸 = 𝑐𝑆𝑊 = 𝑐𝑆𝐸 = 0
 

 

2-25 𝜆 = 1 ⇒ {
𝑐𝑡−1 = 𝑐𝑡+1 = 4

𝑐𝑒𝑙𝑠𝑒 = 0
 

هسهنک. ب  طور ملز در ذين  𝜀در ناحت   Γضجذيب نقاط قبل و بعک در رذسهای  𝑐𝑡+1و  𝑐𝑡−1در رذبط  باال 

ها، نقاط رنبع ذسهصجذ  شکه و شونک. در رجحل  بعک ب  ميک لب های تصويج ذسهصجذ  رزروش ذبهکذ لب 

سا ل ذمج ذشونک. قابقاط رنبع و تصويج دودويز لب  ذ تجه رزگجدنک. در ن ايا نيج نقاط حمف رزسا

فتا تصويج ميک و متم  هج چ  تعکذد نقاط لب  رذ بتشهج در نظج بگتجيم، نقاط رنبع بتشهجی ب  دسا رز
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ذی ذر نهتج  نيون  5-2يابک. شکل ساری ماهش رزم  نجخ فشجدهدر حالز ،تج ذساشکه رطلوب بارساری

 دهک. ذين روش رذ نشان رز

 ذنکذرهر ذلف( تصويج ذولت  د

296×296 

 ( تصويج بارساری شکه ت ( نقاط رنبعپ ب( تصويج لب 

0.6= bpp 

  [.29گشايز روش ]گمذری و مکذی ذر مکنيون  -5-2شکل 

[ بجذی 96و  99ر ]هايز درو روشبج هسهنک، ذر ذينهای تجرتم تصويج ررانقابل ذمج ذسا م  ذغلب روش

 ذنک.های تجرتم تصويج ذرذئ  شکهب بود سجعا روش

 

 نگاریهای مبتني بر پنهانالگوریتم -2-9-9

پن ان مجدن ذرتباط ب  وستل  قجذر دذدن  من،هکف م   بجقجذری ذرتباط پن انز ذسا نگاری، تکنتکپن ان

گون  ساری تصويج ذسا. بکيندر فشجدهی نگاريکز ذر ماربجدهای پن ان .ذسا 4رسان  پوششز پتام در يک

 در ذين رذبط  رعجفز شونک. در ذدذر  چنک رقال م  نوذحز ذر تصويج در نوذحز ديگج هيان تصويج پن ان رز

 شونک. رز

در ذين  .[ رطجح شک91در ] 4551سا   ذولتن بار درساری تصويج ساری ذطالعات ب  رنظور فشجدهپن ان

  ها بتقستم شکه و با ذسهفاده ذر تبکيل روتک هج يک ذر ذين بلو  8×8های  رقال  ذبهکذ تصويج ب  بلو

جدنک. سپس گبلو  فجمانس باال )بلو  باقتيانکه( و بلو  فجمانس پايتن )بلو  رتزبان( تقستم رز

های رتزبان تاساری گجدنک و در بلو مک رز 2EZWذی ذر ذلگوريهم های باقتيانکه توس  نسص بلو 

دد )دو گجسار  طز در حوره تبکيل مستنوسز ذنجام رزفجمينک تاساری توس  نگاشا چنکی .شونکرز

                                                             
1 Cover media 2 Embedded Zerotree Wavelet  

http://www.ws.binghamton.edu/fowler/fowler%20personal%20page/EE523_files/Ch_15_4%20EZW%20(PPT)%20revised.pdf
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( Lena)نهتج  روش پتشن ادی ذين رقال  تن ا بج روی يک تصويج شود(. بتا در هج بلو  تاساری رز

 شک. بجرسز

 ،ين روشساری تصاويج رنگز رعجفز شکه ذسا. در ذنگاری بجذی فشجده[ روشز بجذساس پن ان98در ]

تاساری  Yلف  روشنايز ؤدر ر Qو  Iلف  رنگ ؤيابک. دو رذنهقا  رز YIQ تصويج رنگز ب  رک  رنگ

دو سط  روتک گجفه   Qو  I رنگز لف ؤ. ذر دو رشودرزشونک. عيل تاساری در حوره روتک ذنجام رز

لف  ؤردر  HL و LHتايگزين ضجذيب روتک سط  دوم  ،لف ؤسط  دوم ذين دو ر LLبانک و ريج شودرز

Y لف  . با ذعيا  عکس عيل روتک بج رؤشودرزYميک م  ذطالعات رنگ ، تصويج  امسهجی ب  دسا رز

 تصويج در من تاساری شکه ذسا.

نگاری با ذسهفاده ذر تبکيل مستنوسز پتشن اد شکه ذسا. در ساری بجذساس پن ان[ روش فشجده95در ]

ها در چنک بلو  رهوذلز شود و بج ز ذر ذين بلو ستم رزتق 8×8های ذين روش ذبهکذ تصويج ب  بلو 

شونک. بجذی رذحهز، بلو  هکف بلومز ذسا م  بايک در تصويج پن ان بعکی هيان تصويج تاساری رز

جمينک گجدنک. قبل ذر فهايز ذر بلو  هکف در من پن ان رزمننکه بلومز ذسا م  بتاشود و بلو  دريافا

ساری، گجد کیب  صورت مارل )تبکيل مستنوسز، چن JPEGکف توس  های هتاساری، ذبهکذ بلو 

تبکيل مستنوسز و  ،نکهمنهای دريافام  ب  بلو شونک در حالزگمذری رزو مک مجدن( مک 4مجدن

هايز ذر بلو  هکف رذ دريافا مننکه، بتاهای دريافاشونک. سپس، بلو   رزساری ذعيافجمينک چنکی

 مننک. رز

 وذهک در ضجذيب گون  ذسا م  بسه  ب  رقکذر بتهز )صفج يا يک( م  رزی بکينفجمينک تاسار

شود. مننکه تاساری شود، رقکذر من ضجيب ب  عکدی رو  يا فجد گجد رزساری شکه بلو  دريافاچنکی

و  ،مننکه ب  عکدی رو ساری شکه بلو  دريافاتاساری شکه صفج باشک، ضجيب چنکی ذگج رقکذر بتا

د. فجمينک تاساری در بلو  شوبتا تاساری شکه يک باشک، من ضجيب ب  عکدی فجد گجد رز ذگج رقکذر

حفظ شود. فجمينک تاساری  JPEGگجدد تا متفتا تصويج مننکه ب  صورت ريگزذگز ذنجام رزدريافا

                                                             
1 Round 



 

95 

 

ننکه مبلو  دريافا ساری شکهگون  م  ضجذيب چنکیگجدد. بکين( تعتتن رزTذی )توس  رقکذر مسهان 

م گجدنک. بجذی تصاويج رنگز، ذين ذلگوريهم  رقکذرشان بزرگهج ذر مسهان  باشنک، بجذی تاساری ذنهصاب رز

 ب  صورت رجزذ ذعيا  نيود.  Crو  Y ،Cbلف  ؤتوذن ب  س  ررذ رز

صويج ت راننک فجمينک تاساری ذسا. ذبهکذ ،های تاساری شکه ذر تصويج فشجده شکهفجمينک ذسهصجذ  بلو 

 Tرساوی رقکذر مسهان  -شود. سپس ب  ذرذی رقاديجی م  بزرگهجرز، مکگشايز JPEGه با فشجده شک

ک. بج گجدنهسهنک، با توت  ب  رو  و فجد بودن رقاديجشان، رقاديج بتهز صفج و يک ذر من ا ذسهصجذ  رز

در  اشود ترز ذنجام هاذين بلو مکگشايز بج روی  فجمينکشونک. های هکف ذسهصجذ  رزذين ذساس بلو 

که در . روش رطجح ششودحاصل، تصويج باريابز های ن ايا با رعکوس تبکيل مستنوسز بج روی بلو 

 90ساری ذين رقال  ، م  ب  طور رتانگتن درصک فشجدهذسا تصويج ذعيا  شکه 949ذين رقال  بج روی 

ين روش ب  طور رهوس  تصاويج باريابز شکه با ذ PSNRذسا. ذلبه  گزذرش شکه  JPEGدرصک ب هج ذر 

 باشک. رز JPEGميهج ذر  19/4حکود 

نگاری با ذسهفاده ذر تبکيل روتک پتشن اد شکه ذسا. در ذين ساری بجذساس پن ان[ روش فشجده90در ]

يز هاب  بلو  تبکيل روتک شود، سپس ضجذيبسط  تبکيل روتک گجفه  رز Lروش ذبهکذ ذر تصويج 

[ ذين روش 95شود. رشاب  رقال  ][ ذنجام رز95] روشنگاری رشاب   انگجدنک و ذلگوريهم پنتقستم رز

درصک  92ساری ذين رقال  ، م  ب  طور رتانگتن درصک فشجدهذسا تصويج ذعيا  شکه 949نتز بج روی 

 JPEGميهج ذر  9/4تصاويج باريابز شکه ب  رتزذن  PSNRم  در حالز گزذرش شک، JPEG 2000بجتج ذر 

 باشک. رز 2000

 های مبتني بر سیستم بینایي انسان الگوریتم -2-9-4

ک. ذر نطور م  ذشاره شک، تيارز نوذحز تصويج ب  يک رتزذن بجذی ستسهم بتنايز ذنسان ذهيتا نکذرهيان

ستسهم  ذر نظج رصهلف تصويج با توت  ب  رتزذن ذهيتا نوذحزب  صورت وفقز توذنک رز ساریرو فشجدهذين

رتزذن ساری ذسا م  تجين رجحل  در فجمينک فشجدهساری ذصلزچنکیود. ذنجام شذنسان بتنايز 
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ساری رو بجذی ذنجام فشجدهساری تصويج و متفتا تصويج باريابز شکه ب  من وذبسه  ذسا. ذر ذينفشجده

ور م  طهيانساری تصويج رورد ذهيتا قجذر گجفه  ذسا. ربهنز بج ستسهم بتنايز ذنسان، نحوه چنکی

ب  ذرذی ، ذين روشدر نيايک. ساری تصويج ذسهفاده رزذر يک تکو  ثابا بجذی چنکی JPEGذشاره شک، 

ساری با توت  ب  تکو  چنکیشود و رقکذر ثابهز در ذين تکو  ضجب رز ،ساریهای رصهلف فشجدهنجخ

 شود. تکيک بج روی مل تصويج ب  صورت رساوی ذنجام رز

 8×8های تصويج ذنجام شکه ذسا. ذبهکذ تصويج ب  بلو  ساری ب  صورت وفقز بج روی[ چنکی94در ]

 ساری ذسهانکذردبا تکو  چنکی هاتقستم شکه و پس ذر ذعيا  تبکيل مستنوسز ب  هج بلو ، بلو 

JPEG ( چنکی90متفتا ضجيب )شيارشک. سپس تعکذد صفجهای ذيجاد شکه در هج بلو  نشوساری رز 

در نظج گجفه  شکه  64شود )در ذين رقال  رقکذر مسهان  قايس  رزذی رشکه و ذين تعکذد با رقکذر مسهان 

سا. ذر ذ بودن من بلو  ذسا(. ذگج تعکذد صفجها در هج بلو  ذر رقکذر مسهان  بتشهج باشک، بتانگج هيوذر

 ها با نجخ ميهجی فشجدهم  چشم ذنسان ب  نوذحز هيوذر تصويج حساستا ريادی دذرد، ذين بلو منجايز

جمانس يک ناحت  ف ،باشک، بکين رعنا ذسا م  ذين ناحت  ميهجذگج تعکذد صفجها ذر رقکذر مسهان  گجدنک. رز

ا م  راهتذر منجايزساری گجدد. توذنک با نجخ بتشهجی چنکیلو  رزباشک، و ذين بباال ذر تصويج رز

ذر مسهان ، کتصاويج رصهلف، رهفاوت ذسا، با رقايس  تعکذد صفجهای ضجذيب تبکيل مستنوسز با يک رق

تن ا بجذی تصاويج رعکودی رناسب رو ذين روش، توذن راهتا بلو  رذ ب   وبز تعتتن مجد. ذر ذيننيز

 بتان شک. 90با رقکذر  رقکذر مسهان  تن ا بجذی ضجيب متفتا در ذين رقال ، عالوه بج ذين، ذسا.

تسهم ديکذری ذنسان با توت  ب  س JPEGساری ساری تکيکی بجذی فشجده[ يک تکو  چنکی92در ]

، يک رقکذر ساریرصهلف فشجده هایب  ذرذی نجخ JPEGدر طور م  ذشاره شک، هيان. ه ذسارعجفز شک

ساری بجذی من نجخ تا تکو  چنکی ،شودرزضجب  JPEGساری ذسهانکذرد ثابهز در تکو  چنکی

  مسهان  ديکذری تصويج، با توت  ب ،در ذين رقال  م  روش رطجح شکهدر حالز ساری حاصل گجدد.فشجده

م  ستسهم ذر منجايز. نيوده ذساتعجيف ساری، فشجده هج نجخب  ذرذی  ساری تکيکیتکو  چنکی
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وذن تبستار پتچتکه ذسا و بستاری ذر رسائل من هيچنان ناشنا ه  ذسا، ب   وبز نيز ،بتنايز ذنسان

 ری تعتتن مجد. ساساری تکيک بجذی هج تصويج و ب  ذرذی هج نجخ فشجدهتکو  چنکی

ذرذئ  شکه  JPEG 2000بجذی  ذتالف ربهنز بج ستسهم بتنايز ذنسانساری با[ يک روش فشجده99در ]

 شود. سپسذر مل تصويج تبکيل روتک گجفه  رز JPEG 2000ذين روش ذبهکذ رشاب  در ذسا. 

ج بز متفتا تصوي. در ذين رسال  يک رعتار ذرريادشوذعيا  رزضجذيب روتک  ساری وفقز بج رویچنکی

گجدد تا ب  ستسهم ذعيا  رز 1با رجتع بجذساس ستسهم بتنايز ذنسان تعجيف شکه م  ب  صورت بار ورد

 JPEGساری ساری ب تن  رذ ذنهصاب نيايک. ذين روش، نجخ فشجدهضجذيب چنکی ،بهوذنک در حتن مکگمذری

 رذ ب بود دذده ذسا. 2000

در  ويجهای تصتيايش وفقز ضجذيب تبکيل مستنوسز بلو ساری وفقز و پروشز بجذی چنکی[ 99در ]

شکه ذسا. در ذين روش، با تحلتل ضجذيب تبکيل مستنوسز هج بلو  ذر تصويج، تکو   ذرذئ  JPEGروش 

 ساری و پتيايش ضجذيب تبکيل مستنوسز رهفاوتز بجذی هج بلو  در نظج گجفه  شکه ذسا. چنکی

رطلوب ذسا ، ساری ربهنز بج ستسهم بتنايز ذنساندهطور م  ذشاره شک، بجذی ذنجام فشجهيان

ز نوذحرو ذبهکذ ذنجام شود. ذر ذيننوذحز  من ذهيتارتزذن  ساری نوذحز رصهلف تصويج با توت  ب چنکی

. ودشساری بجذساس من ذنجام رز، سپس چنکیکنشوتصويج ذر نظج ستسهم بتنايز ذنسان ذرريابز رز

م   اذس ذرذئ  شکهستسهم بتنايز ذنسان  وذحز تصويج ذر نظجتا نتعتتن ذهي های رصهلفز بجذیروش

 ذنک.رعجفز شکه 9ها در فصل بج ز ذر ذين روش

 های مبتني بر کدگذار پیشگوالگوریتم -2-9-1

، lossless JPEGساری بکون ذتالف تصويج هيچون های فشجدهمکگمذر پتشطگو ذسطاس بستاری ذر روش

LS-JPEG  2وCALIC  .اذس شکه پتشن اد رکانز ذفزونگز ماهش يا حمف بجذی پتشگو مکگمذرذسطا 

 وت ت با پتکسل هج رقکذر ،مکگمذر پتشگو در. ب  مار گجفه  شود ذتالفبز يا ذتالفبا صورت ب  توذنکرز و

                                                             
1 Feed back 
2 Context-based Adaptive Lossless Image Codec 

 

https://isis.poly.edu/memon/pdf/1996_calic.pdf
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 رقکذر ذر وذقعز رقکذر تفاضل ذر حاصل رقکذر و شطودرز پتشطگويز من هيسطاي  هایرقاديج پتکسطل ب 

 بجذی پتشططگويز رقکذر تعتتن بجذی. گجددرز رحاسططب  دذرد، نام پتشططگويز طای  م  شططکه پتشططگويز

   .نيود ذسهفاده توذنرز 40-2 شکل در شکه دذده نشان هایهيسايگز ذر P تاری پتکسل

𝑁𝑁𝐸 𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑊  

𝑁𝐸 𝑁 𝑁𝑊 𝑁𝑊𝑊 

 𝑃 𝑊 𝑊𝑊 

    

 . 𝑃نيايش چنک پتکسل هيساي  بجذی پتکسل  -40-2شکل 
 

 هج بجذی 90-2 رذبط  ب  توت  با م  شططکنک رطجح P پتکسططل رقکذر پتشططگويز بجذی رصهلفز هایوشر

 مک منهجوپز مکگمذر روش يک توسطط   طا رقاديج ذين ،ميکرز دسططا ب ( 𝑒)  طايز رقکذر پتکسططل،

 بتا تعکذد ب  ذسططا، مم نتز من ا تنور و هسططهنک موچکز ذعکذد  طا رقاديج م منجايز ذر. شططونکرز

 .دذرنک نتار ساریذ تجه بجذی ذصلز تصويج ب  نسبا ميهجی

2-90 𝑒 = 𝑃 − �̂� 

 رقاديج ذگج. باشکرز پتکسل ذين بجذی شکه پتشگويز رقکذر �̂� و تاری پتکسطل رقکذر 𝑃 ،فوق رذبط  در

 ،ذتالفبا حالا در. ذسا ذتالفبز ساریفشجده شونک، ذ تجه تغتتجی هتع بکون شطکه پتشطگويز  طای

ب  طور ملز مکگمذر پتشطگو رذ ب  دو دسه  . شطونکرز مک سطپس و گجدنکرز سطاریچنکی  طا يجرقاد

بنکی نيود. در مکگمذر پتشگوی سجذسجی، بکون در نظج گجفهن توذن تقستمملز سطجذسطجی و وفقز رز

ثابا،  ذی عنوذن رثا  نور بافا يا لب ( پتکسطل در من وذقع ذسا، با ذسهفاده ذر رذبطذی م  )ب نور ناحت 

ذتالف سططاری بزيک روش فشططجده Lossless JPEGشططود. رقکذر هج پتکسططل ذر تصططويج تصيتن رده رز

ذنجام  94-2با توت  ب  رذبط   ها در منپتشگويز پتکسل ربهنز بج مکگمذر پتشطگوی سجذسجی ذسا م 

 :شودرز

2-94 �̂� = 𝑊 

)بجذساس شکل  𝑊بجذبج پتکسل  ،𝑃سل کهج پتشکه بجذی  زرذبط  باال بتانگج ذين ذسا م  رقکذر پتشگوي

 Losslessيک تصويج رجتع و تصويج  طای حاصل ذر مکگمذر پتشگو در  44-2شکل باشک. ( رز2-40
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JPEG طور م  ذر هتسهوگجذم رشصص ذسا، دهک. هيانهای رجبوط  نشطان رزرذ ب  هيجذه هتسطهوگجذم

تنور سطوح  امسهجی روتود در تصويج ذسا و  تنور رقاديج حاصطل ذر مکگمذر پتشطگو بسطتار ميهج ذر

( رشصص پ 44-2باشطنک. هيچنتن با توت  ب  شکل ذين رقاديج ذعکذدی موچک در رحکوده صطفج رز

ذسططا م  ذين مکگمذر قادر ب  پتشططگويز دقتقز بجذی نقاط لب  و بافا رهجذمم تصططويج نتسططا. ريجذ ذين 

ت، ذين رشکال ميهج مجدنرنک. بجذی ل تصيتن رزمکگمذر ب  صورت سجذسجی، رقکذری رذ بجذی هج پتکس

   مکگمذر پتشگوی وفقز پتشن اد شکه ذسا.
 

 
 ذلف( تصويج ذولت 

 
 ( هتسهوگجذم تصويج ذلف(ب

 
( تصويج حاصل ذر پ

 مکگمذر پتشگو

 
 (پت( هتسهوگجذم تصويج 

 گو ب  هيجذه هتسهوگجذم.ذی ذر عيلکجد مکگمذر پتشنيون  -44-2شکل 

 

منک، سططپس بجذسططاس نور من مکگمذر پتشططگوی وفقز، ذبهکذ نور هج پتکسططل ذر تصططويج رذ بجرسططز رز

ذر مکگمذر پتشطططگوی وفقز  CALICو  JPEG-LSنيايک. پتکسططل، رقکذری رذ بجذی من پتشطططگويز رز

ها تشطگويز رقاديج پتکسلدر پمارذيز باالتجی  Lossless JPEGرو نسطبا ب  ذين رمننک. ذذسطهفاده رز

های تصططويج ب  سطط  دسططه  لب  ذفقز، لب  عيودی و هيوذر تقسططتم ذبهکذ پتکسططل JPEG-LSدذرنک. در 

رقکذری بجذی من پتکسططل پتشگويز  92-2گجدنک. سطپس با توت  ب  نور هج پتکسطل، رطابق رذبط  رز

 شود:رز

2-92 
�̂� = {

𝑚𝑖𝑛(𝑊,𝑁) 𝑖𝑓 𝑁𝑊 ≥ 𝑚𝑎𝑥(𝑊,𝑁)
𝑚𝑎𝑥(𝑊,𝑁) 𝑖𝑓𝑁𝑊 ≤ 𝑚𝑖𝑛(𝑊,𝑁)

𝑊 + 𝑁 − 𝑁𝑊   𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒          

 

( تصططويج رطابق روذب  𝑔ℎ( و گجذديان ذفقز )𝑔𝑣ذبهکذ گجذديان عيودی ) CALICدر مکگمذر پتشططگوی 

 [:99شونک ]ريج رحاسب  رز

𝑔ℎ = |𝑊 − 𝑊𝑊| + |𝑁 − 𝑁𝑊| + |𝑁𝐸 − 𝑁|
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𝑔𝑣 = |𝑊 − 𝑁𝑊| + |𝑁 − 𝑁𝑁| + |𝑁𝐸 − 𝑁𝑁𝐸|

سطپس هيوذر بودن، لب  ذفقز يا لب  عيودی بودن هج پتکسطل تصويج با توت  ب  رقاديج گجذديان بجرسز 

 شود. ، رقکذری بجذی هج پتکسل ذر تصويج پتشگويز رز4-2شونک. بج ذين ذساس رطابق ذلگوريهم رز

 

 .CALICمکگمذر پتشگو در  -4-2ذلگوريهم 

If (gv − gh > 80)       // های ذفقز تتزلب   

 P̂ = W 

else if (gv − gh < −80)      // های عيودی تتزلب   

 P̂ = N 

else { 

 P̂ = (W + N) 2⁄ + (NE − NW) 4⁄    

// شودرتزذن هيوذری تصيتن رده رز   

If (gv − gh > 32)    // های ذفقز لب   

 P̂ = (P̂ + W) 2⁄  

else if gv − gh > 8       // های ذفقز ضعتفلب   

 P̂ = (3P̂ + W) 4⁄  

else if gv − gh < −32       // های عيودیلب   

 P̂ = (P̂ + N) 2⁄  

else if gv − gh < −8          // های عيودی ضعتفلب   

  P̂ = (3P̂ + N) 4⁄  

} 
 

ويج   و بافا رهجذمم تصتجی رذ بجذی نوذحز لبذرذئ  شکه ذسا تا رقکذر دقتق [ يک مکگمذر پتشگو96در ]

اس شود. ريج تصويج ذو  بجذسپتشطگويز نيايک. در ذين روش، ذبهکذ تصطويج ب  دو ريج تصطويج تقسطتم رز

 ميک. سپس ريج تصويجسططجهای رو  تصطويج و ريجتصويج دوم بجذساس سطجهای فجد تصويج ب  وتود رز

ب  هيتن روذ ، ريجتصويج حاصل  شود.های فجد ب  دو ريج تصطويج تکيک تقستم رزذو  بجذسطاس سطهون

 شود. ذين فجمينک تجزي  ريج تصويجها،ذو ، بجذساس سطجهای رو  و فجد ب  دو ريجتصويج ديگج تقستم رز

طور م  رشططصص ذسططا، هج يک ذر دو يابک. هيانب  صططورت سططلسطط  رجذتبز تا چنک رجحل  ذدذر  رز

ج  با توت  ب  ذطالعات يکز ذر ذين ريجتصطططويج در هج رجحلط  شطططبطاهطا ريطادی بط  هم دذرنک، در نهت

بجذی  تج با مکگمذر پتشططگو، پتشططگويز نيود.توذن ريجتصططويج ديگج رذ ب  صططورت دقتقريجتصططويجها، رز

مکگمذری ذين تصطويج، ذر رجحل  م ج شجور نيوده و ريج تصويج ذو  در ذين رجحل ، با مکگمذر پتشگو مک 
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صطططويج ذو  هيان رجحل  شطططباها دذرد، با توت  ب  نهايج م  ريجتصطططويج دوم با ريجتگجدد. ذر منجايزرز

ود. شتجی بجذی ريجتصويج دوم من رجحل  ذنجام رزمکگمذر پتشطگو بجذی ريجتصطويج ذو ، پتشگويز دقتق

ون  گشططود تا مل تصططويج با مکگمذر پتشططگو مکگمذری گجدد. بکينذين فجمينک ذر ذنه ا تا ذبهکذ ذنجام رز

 جدد.گشود. سپس نهايج حاصل با مکگمذر حسابز مک رزها ذنجام رزتکسلتجی بجذی پپتشگويز دقتق

 ب  ناحت  دو ذر يک هج سپس. شودرز تقسطتم غتجهيوذر نوذحز و هيوذر نوذحز ب  تصطويج ذبهکذ[ 91] در

 رتان ذر بلو  تجينشططبت  غتجهيوذر، ناحت  رجبوط ب  بلو  هج بجذی. گجدنکرز فشططجده رجزذ صططورت

 بجذی. گجددرز مک بلو  دو ذين ذ هالف و شططودرز يافا ذنکشططکه مک م  غتجهيوذری  ناحت هایبلو 

[ يک پتشططگوی وفقز 98در ] .ذسططا شططکه ذسططهفاده CALIC روش ذر نتز هيوذر نوذحز سططاریفشططجده

توريع رقاديج  طای پتشططگو رعجفز شططکه ذسططا. در ذين روش رقاديج  طا ب  صططورت توريع بجذسططاس 

شططود. با توت  ب  توريع بجمورد شططکه، رتانگتن و وذريانس ذين توريع بجمورد رزشططود و گوسططز فجض رز

 شود.ها ذنجام رزتجی بجذی پتکسلپتشگويز دقتق

 های مبتني بر فرکتال الگوریتم -2-9-6

ی ذها، تصويج ب  صورت رجيوع ساری تک تک پتکسل  تای ذ تجهساری فجمهالز تصويج، بدر فشجده

ذتالف ذسا م  بج ذساس ساری باهای فشجدهساری فجمهالز ذر روششود. فشجدهجه رزها ذ تذر تبکيل

باشک. نگاشا ذنقباضز تبکيالتز هسهنک م  با ذعيا  و نگاشا ذنقباضز رز 1ستسهم تکجذرشونکه رحلز

کون ای بهتصويج ب  بلو  ،ساری فجمهالزشونک. در فشجدهتج رزمن ب  تصويج، ذتزذی تصويج ب  هم نزديک

ی رجبعز هاشونک. هيچنتن ذين تصويج ب  بلو بنکی رزب  نام بلو  بجد تقستم B×B ذنکذرههيپوشان در 

ها با هم هيپوشانز دذرنک. ب  ذرذی هج شونک م  ذين بلو ب  نام بلو  دذرن  تقستم رز 2B×2B ذنکذرهدر 

ت  ت الرم بستار ب  بلو  بجد شببايسا بلومز ذر دذرن  رذ يافا م  پس ذر ذعيا  تبکيالبلو  بجد، رز

باشک. در وذقع بجذی هج بلو  بجد ب  دنبا  بلو  ديگجی ب  نام بلو  دذرن  با ذنکذره دو بجذبج در تصويج 

                                                             
1 Partitioned Iterated Function System (PIFS) 
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بج من بجذ ،بعک ذر تنظتم روشنايز و در شنکگز و هم ذنکذره شکن ،يافه  منگجديم م   ود يا تبکيلرز

نايز ضجذيب تنظتم روش ،تبکيل من ، نورحل ب هجين بلو  دذرن بلو  باشک. منگاه بجذی هج بلو  بجد، ر

(o)  و منهجذسا(s) ساری فجمها  ذر هشا تبکيل های فشجدهبايسا ذ تجه شود. در ذمثج روشرز

 شود.چج ش و ذنعکاس ) چ ار تبکيل بجذی چج ش و چ ار تبکيل بجذی ذنعکاس( ذسهفاده رز

ايز هشود، تبکيلت هنکسز م  بج روی هج بلو  دذرن  ذعيا  رزطور م  ذشاره شک عالوه بج تبکيالهيان

ت  های بلو  بجد شبشونک تا من ا رذ ب  پتکسلهای دذرن  ذعيا  رزنتز بج روی سطوح  امسهجی بلو 

نتار ذسا م  ذين پارذرهجها ب   sو  oنياينک. در وذقع بجذی تطابق سطوح  امسهجی ب  پارذرهجهايز چون 

 شود: ميتن شونک م  رذبط  ريج رز ذی رحاسب گون 

2-99 𝐸(𝑅, 𝐷) = ‖𝑅 − (𝑠 ∙ 𝐷 − 𝑜)‖ 

𝑛2 ذنکذرهبجدذرهايز در  𝐷و  𝑅در رذبط  باال رهغتجهای  × د های بجباشنک م  ب  تجتتب بتانگج بلو رز 1

ج رحاسب  بايک ب  صورت روذب  ري 𝑜و  𝑠بلو  بجد ذسا. پارذرهجهای  ذنکذرهنتز بتانگج  𝑛و دذرن  هسهنک. 

 [:95شود ] ميتن گجدنک تا رذبط  باال 

2-96 
𝑠 =

< 𝑅 − �̅� ∙ 1, 𝐷 − �̅� ∙ 1 >

‖𝐷 − �̅� ∙ 1‖2
 

2-91 𝑜 = �̅� − 𝑠 ∙ �̅� 

ب   های بلو  دذرن ب  تجتتب نقش تبکيل رقکذر رتانگتن و وذريانس رجيوع  پتکسل 𝑠و  𝑜پارذرهجهای 

 >، 𝐷و  𝑅ب  تجتتب رقکذر رتانگتن بجدذر  �̅�و  �̅�ال های بلو  بجد رذ دذرنک. در روذب  بارجيوع  پتکسل

تعکذد رحکودی بتا بجذی  ،هاباشنک. در ذغلب روشنتز بتانگج ذنکذره بجدذر رز ||  ||بتانگج ضجب دذ لز و  <

. بجذی نيون  ذگج س  بتا بجذی ذين پارذرهج لحاظ شود، تن ا هشا سط  شودگجفه  رزدر نظج  𝑠پارذرهج 

ساری بستار دقتق هم باشک ولز بجذی ذ تجه sچنک رذبط  باال بجذی  رو هجميک. ذر ذينب  وتود رز sبجذی 

باشک. در تن حجم رحاسبات من نتز باال رزی بتا در نظج گجفه  شکه ذسا. هيچنتعکذد رحکود ،من

گتجنک و عيل يک باره رحکودی رذ در نظج رز sبجذی  96-2ها ب  تای ذسهفاده ذر رذبط  بستاری ذر روش

 دهنک.رذ در ذين باره ذنجام رز sتسهجو بجذی رقکذر رناسب 
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وذنک تشود. ذين تصويج رزتصويج ذولت  در نظج گجفه  رز ذنکذرهدر رجحل  باريابز، يک تصويج دلصوذه در 

يک تصويج تک رنگ يا هج تصويج دلصوذه ديگج باشک. سپس بجذی هج بلو  بجد، تبکيل رهناظجش بج روی 

گتجد. سپس ذين فجمينک تای من بلو  بجد قجذر رز  بلو  دذرن  رجبوط  ذنجام شکه و بلو  حاصل بهج 

 ها نقش ر يز درتصويج رورد نظج سا ه  شود. ذنکذره بلو  ،م  پس ذر چنک تکجذرشود تا ذينتکجذر رز

ويج باريابز متفتا تص ها موچکهج در نظج گجفه  شود،بلو  ذنکذرهمتفتا تصويج باريابز شکه دذرد. هج چ  

 بايسا ب  ذرذی هج بلو  بجد، پارذرهجهایساری تصويج ميهج ذسا. ريجذ رزولز نجخ فشجده ،شکه ب هج ذسا

طور م  دهک. هيانذی ذر فجمينک باريابز فجمها  رذ نشان رزنيون  42 -2ذمج شکه رذ ذ تجه مجد. شکل 

  شود.ورت بارگشهز، تصويج باريابز رزذر ذين شکل رشصص ذسا پس ذر چنک رجحل  تکجذر ب  ص

 

 
 ذلف( تصويج ذولت 

 
 ب( تکجذر ذو 

 
 پ( تکجذر دوم

 
 ت( تکجذر سوم

 
 ث( تکجذر چ ارم

 
  ( تکجذر پنجم

 
 چ( تکجذر ششم

 
 ح( تکجذر هفهم

 ذی ذر فجمينک مکگشايز فجمها  پس ذر چنک رجحل  تکجذر.نيون  -42-2شکل 

 

ونک، شهای رسهقتم و نوذحز ثابا روتود در تصويج با متفتا  وبز حفظ رزساری فجمها ، لب در فشجده

ذرذی هج بلو  دذرن ، هشا تبکيل ذمج شکه بج ولز بار رحاسباتز ذين روش بستار رياد ذسا. ريجذ ب  

گتجنک. هج بلو  بجد بايک با هي  های حاصل در ذسهصج دذرن  قجذر رزشود و ذين بلو روی من ذنجام رز

تسهجو گجدد. مکگمذری يک تصويج  sهای روتود در ذسهصج دذرن  رقايس  شود و رقکذر رناسب بلو 

ساری فجمها ، های فشجدهرو ذغلب روشمشک. ذر ذينطو  رز هاابا ذلگوريهم پاي  فجمها  ساع 296×296

 سعز در ماهش ررانز ذين ذلگوريهم دذرنک.
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های روتود در ذسهصج بلو  دذرن  تعکذد بلو  ،بجذی سجعا بصشتکن ب  ذلگوريهم هاپژوهشبستاری ذر 

[ 90د. در ]شوذنجام رز تجرذ ماهش دذدنک. ريجذ هج چ  ذعضای رورد تسهجو ميهج باشک، مکگمذری سجيع

در بلو   sگتجنک. عيل ضجب رقکذر های دذرن  با بتشهجين رقکذر منهجوپز در ذسهصج دذرن  قجذر رزبلو 

های بلو  دذرن  رنجج ب  ماهش حجم ذطالعات يا ماهش منهجوپز تصويج دذرن  و گجد مجدن پتکسل

ر يابک. بجذين ذساس دنک ماهش بتشهجی رزموچکهج باشک، منهجوپز در ذين فجمي sشود. هج چ  رقکذر رز

دهک. ذگج منهجوپز بلو  دذرن  ذر منهجوپز رذ ماهش رز s[ روشز ذرذئ  شک م  دذرن  تسهجوی پارذرهج 94]

گجدد. ذگج { تسهجو رز9/0 و 2/0در رجيوع  دو عضوی } sبلو  بجد  تلز بتشهج باشک، منگاه رقکذر 

{ 5/0 و 8/0در رجيوع  دو عضوی } sبجد بجذبج باشک، منگاه رقکذر  منهجوپز بلو  دذرن  با منهجوپز بلو 

شود. ذگج منهجوپز بلو  دذرن  ذر منهجوپز بلو  بجد موچکهج باشک، منگاه ذين دو بلو  قابل تسهجو رز

 ذنطباق نتسهنک.

های تسهجوی روشهايز م  بجذی ذفزذيش سجعا مکگمذری فجمها  پتشن اد شکه ذسا، يکز ذر روش

و رذی م  در نزديکز بلو  بجد قجذر دذرنک ذولويا بتشهجی دذرنک. ذر ذينهای دذرن ذسا. يعنز بلو  رحلز

[ روشز پتشن اد شک م  هتع 92توذن فضای تسهجو رذ بجذی هج بلو  بجد رحکود سا ا. در ]رز

  ذنهصاب گجفهرذ در بج ذی م  منگتجد. بجذی هج بلو  بجد، بلو  دذرن ها صورت نيزتسهجويز بتن بلو 

بنکی شود. در ذين روش ذر بصشذنجام رز sشود و تن ا تسهجو بجذی يافهن رقکذر ب تن  بجذی پارذرهج رز

 46×46های بجد ذنکذره ذولت  بجذی بلو  ،شود. در ذين روشچ ارگان  تصويج بجذی بلو  بجد ذسهفاده رز

های ز ذبهکذ عيلتات تسهجو بجذی بلو يابک. يعن اتي  رز 2×2بوده و با طز چ ار رجحل  ب  بلو  

م  بلو  رناسبز بجذی من بلو  بجد يافا نشود، بلو  بجد ب  ذتزذی گتجد و در صورتزصورت رز 46×46

توذنک ذدذر  يابک. ذر بجسک رز 2×2گجدد و ذين مار تا ررانز م  ذنکذره بلو  ب  موچکهجی تقستم رز

ی ب  های بتشهجگتجد، تعکذد بلو رن  رورد ذرريابز قجذر رزم  بجذی هج بلو  تن ا يک بلو  دذمنجايز

م  در ذين يابک. ولز ذر منجايزساری مک ذفزذيش رزيابنک و در نهتج  حجم ذ تجهرجحل  بعک ذنهقا  رز

 ساری رناسب ذسا.شود، رقکذر ذ تجهروش مدرس بلو  دذرن  ذ تجه نيز
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  دذرن  رناسب بجذی هج بلو  بجد، روش تسهجويز [ ب  تای تسهجوی مارل بجذی ذنهصاب بلو99در ]

ذسا. هشا پتکسل ذو   48×4مجوروروم  ذنکذرهبا ذلگوريهم ژنهتک پتشن اد شکه ذسا. در ذين روش 

بلو  دذرن  و س  بتا م ج نتز  yبلو  دذرن ، هشا پتکسل دوم بتانگج رصهصات  xبتانگج رصهصات 

ميهجين رقکذر  طا بتن دو بلو  نتز ب  دذرن  ذسا.  بتانگج هشا تبکيل هنکسز ذعيا  شکه ب  بلو 

  رناسب بلو  دذرن ،رو با توت  ب  ذلگوريهم ژنهتکتابع بجذرنکگز در نظج گجفه  شکه ذسا. ذر ذينعنوذن 

 ذی م  در ذطجذفهای هيساي توذن بلو شود. ذلبه  بجذی دقا بتشهج رزبجذی هج بلو  بجد يافا رز

دذرنک )رجبوط ب  بلو  بجد  اص( رذ تسهجو نيود. ذين روش رنجج ب  ذفزذيش بلو  دذرن  بجنکه قجذر 

 گجدد.م  متفتا تصويج نتز تا حکود ريادی حفظ رزشود، ضين ذينسجعا مکگمذری رز

سجعا روش مکگمذری  ،گتجی ذر ذطالعات ديکذری ويژگز لب ذسهفاده شکه تا با ب جه 4PSO[ ذر 99در ]

نوذحز سوق  من ها ب  سياهای بلو ، ذرهر ذين روش با توت  ب  ذطالعات لب فجمهالز رذ ب بود دهک. د

ای بلو ، هک. بجذساس ذطالعات لب رن  و بجد وتود دذشه  باشيابنک م  شباها بتشهجی بتن بلو  دذرز

يود. بنکی نعيودی، رورب و نسبها رورب تقستم توذن ب  يکز ذر پنج مالس هيوذر، ذفقز،هج بلو  رذ رز

طور م  قبال ذمج شک، ب  ذرذی هج بلو  بجد نتار ذسا م  هشا تبکيل دورذن و ذنعکاس رذ نتز ب  يانه

. ولز در ذين رقال  نتار ب  ذين مار مجدبلو  دذرن  ذعيا  نيود تا بهوذن بلو  دذرن  رناسب رذ پتکذ 

شا تبکيل هنکسز فق  چنک عيل ذر ذين ه ،باشک. تکولز ذر قبل تعتتن شکه م  با توت  ب  مننيز

ذگج بلو  بجد ذفقز و بلو  دذرن  پتکذ شکه توس   ،بجذساس سا هار لب  رورد نتار ذسا. يعنز بجذی رثا 

PSO تن ا مافز ذسا چ ار تبکيل رذ ب  تای هشا تبکيل بج  ،)در هج رجحل ( لب  عيودی دذشه  باشک

تج ذر روش تسهجوی سجيع نک بجذبجچروی بلو  دذرن  ذعيا  نيود. سجعا روش پتشن ادی در ذين رقال  

 مارل ذسا.

 و با توت ذسا بجذی تعتتن رتزذن شباها دو بلو  دذرن  و بجد ذسهفاده شکه  SSIM[ ذر رعتار 99در ]

، sطور م  ذشاره شک، پارذرهج ب  دسا مرکه ذسا. هيان oو  sب  من، دو رذبط  بجذی تعتتن پارذرهجهای 

                                                             
1 Particle Swarm Optimization 
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رن  و بجد ذسا. در ذين رقال  بتان شک م  با تغتتج رقکذر ذين پارذرهج مننکه منهجذسا دو بلو  دذتنظتم

توذن منهجذسا تصويج باريابز شکه رذ تغتتج دذد. هج چ  رقکذر ذين پارذرهج موچکهج باشک، تصويج باريابز رز

 تج و هج چ  رقکذر من بتشهج باشک، منهجذسا تصويج باريابز شکه بتشهج  وذهک شک.شکه نجم

 سازی تصویررنگ و فشردهمدل  -2-4

ز عنوذن رثا ، تصاويج رنگ، ب دذرنکساری قابل توت ز نتار ب  فضای ذ تجه فشجده نشکهويج رنگز اتص

RGB  ذر رک  رنگ تصويج ساریفشجده هایروشنتار دذرنک. ذغلب  پتکسلفضا ب  ذرذی هج  س  بايا ب 

YCbCr ر ذدذر ، چنک عارل تثثتجگمذر بجذی ذنهصاب . دمننکذسهفاده رزساری تصاويج رنگز بجذی فشجده

 شود:ساری تصويج رطجح رزرک  رنگ رناسب، ت ا فشجده

 هم رسهقل باشنک. های رنگ من نسبا ب ساری رناسب ذسا م  مانا رک  رنگز بجذی فشجده

  ،هم وذبسه  هسهنک و با تغتتج در رقکذر يک مانا، بستار ب RGBبجذی رثا ، س  مانا  رنگ در رک  

م  وذبسهگز بتن مانالز در رک  وتود ميک. درحالزريکن ذسا رنگ رهفاوتز نسبا ب  رنگ ذولت  ب 

های باذتالف و يا شود م  در ذسهفاده ذر روشب  رجذتب ميهج ذسا. ذين روضور سبب رز YCbCrرنگ 

 اشک. وت  نبهم ريصهگز در رنگ تصويج فشجده شکه ذيجاد نشود يا شکت من قابل تذتالف، ب شب  بز

  های من رهيجمز شود و دو مانا  ديگج در يک رک  رنگ، ذگج ذنجژی تصويج در يکز ذر مانا

توذن دو مانا  با رحهوذی ذطالعاتز ميهج رذ با نجخ بتشهجی فشجده حاوی ذطالعات ميهجی باشنک، رز

 هسهنک.  Y ، حاوی ذطالعات ميهجی نسبا ب  مانا Crو  Cb، دو مانا  YCbCrمجد. در رک  رنگ 

    ذگج يک رک  رنگ در رقايس  با رک  رنگ ديگج رقکذر منهجوپز ميهجی در هج يک ذر س  مانا

طور م  ذشاره شک، هج چ  منهجوپز تصويج تج  وذهک بود. هيانساری رناسب ود دذشه  باشک، بجذی فشجده

 شود. ساری بتشهجی روی من ذنجام رزميهج باشک، فشجده

(، ذر يک راتجيس نگاشا ثابا بجذی تغتتج فضای رنگ تصويج YCbCrرهکذو  )راننک های رنگ ذغلب رک 

م  رحهوذی تصاويج رصهلف، رهفاوت ذسا، تبکيل فضای رنگ با راتجيس مننک. با توت  ب  منذسهفاده رز
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دهک، ريجذ ريکن ذسا روفق ب  ت ت  ساری ذرذئ  نيزذی بجذی فشجدهنگاشا ثابا، ذغلب نهتج  ب تن 

رو ب هج ذسا، بسه  ب  راهتا هج تصويج، راتجيس نگاشا رناسبز ذی نشود. ذر ذينای رنگ ناهيبسه فض

 ذنهصاب شود.

ساری تصويج ذرذئ  شکه ، بجذی فشجدهT1T2T3[، رک  رنگز ب  نام 96در ]با ذسهفاده ذر ذلگوريهم ژنهتک 

وذقع هيان راتجيس نگاشا بجذی ذنهقا  ذر هسهنک م  در  9×9ها راتجيسز ذسا. در ذين روش، مجورورم

 𝑎باشنک. رطابق روذب  ريج رقاديج راتجيس مجورورم رز 𝑇1𝑇2𝑇3ب  فضای رنگ تکيک  RGBفضای رنگ 

 شونک تا تصويج ب  فضای رنگ تکيک رنهقل شود:ها ضجب رزپتکسل RGBدر رقاديج 

2-98 𝑇1 = 𝑎11 × 𝑅 + 𝑎12 × 𝐺 + 𝑎13 × 𝐵 

2-95 𝑇2 = 𝑎21 × 𝑅 + 𝑎22 × 𝐺 + 𝑎23 × 𝐵 

2-90 𝑇3 = 𝑎31 × 𝑅 + 𝑎32 × 𝐺 + 𝑎33 × 𝐵 

رقاديج راتجيس تعجيف شکه ذسا. هکف، ذنهصاب رناسب  94-2( نتز رطابق رذبط  𝑓تابع بجذرنکگز )

جژی در ين ذسا م  ذنتابع بجذرنکگز بتشتن  شود. ذين تابع، بتانگج ذم  رقکذر طوریذسا؛ ب  𝑎مجورورم 

 يک مانا  رياد و در دو مانا  ديگج حکذقل باشک. 

2-94 𝑓 = 𝐸𝑇1
− (𝐸𝑇2

+ 𝐸𝑇3
) 

2-92 
𝐸𝑇1

= 100 ×
∑ ∑ 𝑇1𝑖𝑗

2𝑀−1
𝑗=0

𝑁−1
𝑖=0

𝐸𝑇1𝑇2𝑇3

 

2-99 
𝐸𝑇2

= 100 ×
∑ ∑ 𝑇2𝑖𝑗

2𝑀−1
𝑗=0

𝑁−1
𝑖=0

𝐸𝑇1𝑇2𝑇3

 

2-99 
𝐸𝑇3

= 100 ×
∑ ∑ 𝑇3𝑖𝑗

2𝑀−1
𝑗=0

𝑁−1
𝑖=0

𝐸𝑇1𝑇2𝑇3

 

2-99 
𝐸𝑇1𝑇2𝑇3

= ∑ ∑ 𝑇1𝑖𝑗
2 + ∑ ∑ 𝑇2𝑖𝑗

2 + ∑ ∑ 𝑇3𝑖𝑗
2

𝑀−1

𝑗=0

𝑁−1

𝑖=0

𝑀−1

𝑗=0

𝑁−1

𝑖=0

𝑀−1

𝑗=0

𝑁−1

𝑖=0
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در وذقع در ذين روش، راتجيس نگاشا بجذی ذنکذره سطج و سهون تصويج هسهنک.  𝑁و  𝑀وذب  باال، در ر

، عيل تبکيل 90-2تا  98-2شود و با ذسهفاده ذر روذب  هج تصويج با ذسهفاده ذر ذلگوريهم ژنهتک تعتتن رز

 گتجد.ب  فضای رنگ تکيک ذنجام رز RGBذر فضای رنگ 

 اصتا تجيع نيودن ذنجژی  SVDپتشن اد شکه ذسا.  SVDرنگ بجذساس [ يک نگاشا تبکيل 91در ]

طور م  ذشاره شک، بعک ساری رناسب ذسا. هيانبجذی فشجدهرو و ذر بتن بجدن وذبسهگز رذ دذرد، ذر ذين

 ميک:رذبط  ريج ب  وتود رزرطابق  U,V,Sس  راتجيس  𝐼ذر راتجيس  ،SVDذر رحاسب  

2-96 𝑆𝑉𝐷(𝐼) = 𝑈𝑆𝑉𝑇 

تا  شکهذسا ذعيا   4×9 ذنکذرهم  بجدذری در  RGBبج روی هج پتکسل ذر تصويج  SVD ،در ذين رقال 

 ريج ب  وتود مينک: رذبط  رطابق U,V,Sس  راتجيس 

 

2-91 𝑆𝑉𝐷(𝐼) = [
𝑈11 𝑈12 𝑈13

𝑈21 𝑈22 𝑈23

𝑈31 𝑈32 𝑈33

] [𝑆1 0 0]𝑇[𝑉11]
𝑇 

ذسا،  يکمن بجذبج  1رتب ذسا، حکذمثج  4×9 ذنکذره)هج پتکسل ذر تصويج رنگز( بجدذری در  𝐼م  ذر منجايز

باشنک. پس بجذبج صفج رز 𝑆3و  𝑆2و  ،رقکذری غتج صفج 𝑆1 وريعنز يک رقکذر ويژه غتج صفج دذرد، ذر ذين

 توذن نوشا. رذبط  باال رذ ب  صورت ريج رز

2-98 
𝐼 = [

𝑈11 0 0
𝑈21 0 0
𝑈31 0 0

] [𝑆1, 0,0]𝑇[𝑉11]
𝑇 

با توت  ب  . ذرددر من وتود نک (𝑉11) ذسا هتع تزئتات عيودی 4×9بجدذری  𝐼م  هيچنتن ذر منجايز

 ها رذ ب  صورت ريج نوشا:توذن منهسهنک رز 2م  بجدذرهای ويژه رهعارک يک ذين

2-95 
[
𝑈11 𝑈12 𝑈13

𝑈21 𝑈22 𝑈23

𝑈31 𝑈32 𝑈33

] [
𝑈11 𝑈21 𝑈31

𝑈12 𝑈22 𝑈32

𝑈13 𝑈23 𝑈33

] = [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] 

 ميک:رذبط  ريج ب  دسا رز 𝑈با ضجب سطج ذو  در سهون ذو  راتجيس 

2-90 𝑈11
2 + 𝑈12

2 + 𝑈13
2 = 1 = 𝑈11

2 + 𝑈21
2 + 𝑈31

2  

                                                             
1 Rank 2 Orthonormal 
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تبکيل  94-2رذبط  منتم م  ب  صورت تاگمذری رز 𝑈رقکذر رهناظجش رذ در راتجيس  𝑈12ب  تای 

 شود:رز

 

2-94 
𝐼 =

[
 
 
 √1 − (𝑈21

2 + 𝑈31
2 ) 0 0

𝑈21 0 0
𝑈31 0 0]

 
 
 
[𝑆1 0 0]𝑇[𝑉11]

𝑇 

  توذن نوشا:رذ ب  صورت ريج رز 𝐶1𝐶2𝐶3رنگز تکيک  در حالا ملز فضای

2-92 
[
𝐶1

𝐶2

𝐶3

] = [

𝑆1

|𝑈21|
|𝑈31|

] 

 لف  مم ذسا.ؤباشک و منهجوپز هج س  ررز 𝐶1بتشهج ذنجژی تصويج در  ،𝐶1𝐶2𝐶3در فضای رنگز تکيک 

 بندیجمع -2-1

ذنک. رجور شکهساری تصويج فشجده ساری پاي  و رقاالت ر م در رذبط  باهای فشجده، روشدر ذين فصل

مننکه و ساری حاوی چنکين رجحل  هسهنک. بج ز ذر ذين رجذحل هيچون نگاشاهای فشجدهذغلب روش

ای هساری وتود دذرنک. بجذين ذساس در روشهای رصهلف فشجدهمکگمذر منهجوپز ب  طور رشهج  در روش

 هج ساری بپجدذرش شجذي  رذ بجذی فشجدهپجدذرش يا پسساری با ذضاف  مجدن رجذحل پتشفشجده نوين

 سارنک.ر تا رز

های ثتج بسزذيز در عيلکجد روشثساری تصاويج رنگز، ذنهصاب رک  رنگ رناسب تبجذی فشجده

قال  در ذين رورد های رک  رنگ رناسب و چنک رساری دذرد. در ذين فصل، نکاتز در رورد ويژگزفشجده

   شکه ذسا. رجور
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 فصل سوم:

سیستم بینایي انسان و معیارهای 

 ارزیابي کیفیت تصاویر
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 مقدمه -9-5

وتود رحساستا ستسهم ديکذری ذنسان ب  هي  نوذحز تصويج ب  يک رتزذن نتسا و بستاری ذر ذطالعات 

ج ساری تصويهای فشجدهروش ذغلب باشک.ستسهم ديکذری ذنسان قابل رشاهکه نيز توس تصويج در 

هايز هيجذه هسهنک و ذين رتزذن  جذبز با نجخ ذتالف(، با  جذبزساری باهای فشجدهروش )رنظور،

م  حساستا ستسهم بتنايز ذنسان روی نوذحز رصهلف تصويج ساری رهناسب ذسا. با توت  ب  ذينفشجده

توذن با نجخ زتا ميهجی دذرنک رذ رها حساسيکسان نتسا، من نوذحز م  چشم ذنسان نسبا ب  من

 باالتجی فشجده مجد.

رتزذنز ذر لمت بصجی )ديکذری( ذسا م  توس  ستسهم بتنايز ذنسان ب  يک تصويج ذدرذ   متفتا تصويج

ويج ی يک تصشود. ريکن ذسا تياشاتامتک رز "بصجی"شود. در ذين تعجيف بج وذژه شکه، رنهسب رز

ن فصل در ذي بصش نباشک، ذرا هيان تصويج، متفتا بصجی بااليز دذشه  باشک.دلتل رحهوذی من لمتب 

 شود.ذی ذر ستسهم بتنايز ذنسان و رعتارهای ذرريابز متفتا تصويج رطجح رزرقکر 

 سیستم بینایي انسانهای ویژگي -9-2

ذرل ريادی عوتنايز ذنسان تثثتجگمذر نتسهنک. تيام نوذحز يک تصويج ب  يک رتزذن بج روی ستسهم ب

تسهم س درذهيتا نوذحز رصهلف تصويج  رتزذن هيچون بافا تصويج، رنگ، لب  و روقعتا رکانز بج روی

 ،)4JND(ؤيا رتغتتجذت قابل يا مسهان   ، مسهان  ديکذریمسهان  تشصتص ثتجگمذر هسهنک.بتنايز ذنسان تث

 JNDمسهان   .شونکرحسوب رزرذيج در ستسهم بتنايز ذنسان ذصطالح  س  رف وم رهجذدف هسهنک م 

ابل با چشم ق ،تغتتجرقکذر م  ذين ، ب  طوریرقکذر تغتتج قابل ذعيا  ب  تصويج ذساحکذمثج  بتانگج

هج چ  رقکذر  در وذقع. [98]باشک رؤيا قابل بجذی چشم ک و ذيجاد تغتتجذت بتش ذر من، تشصتص نباش

ابل ق حساستا ستسهم بتنايز ذنسان ب  من ناحت  ذر تصويج ميهج ذسا.، مسهان  تشصتص بتشهج باشک

ای هدذنش روتود در رذبط  با ستسهم بتنايز ذنسان ذر تارعتا مافز بج ودذر نتسا و تنب  م  ذمج ذسا

                                                             
1 Just Noticeable Difference  
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در ذدذر ، چنک ويژگز ر م ستسهم بتنايز ذنسان  رصهلف ذين ستسهم پتچتکه هنور شنا ه  نشکه ذسا.

 شود.رطجح رز

 دید مرکزی -9-2-5

 نحوهذرنک. دتصويج ذر نظج روقعتا رکانز، ذهيتا رهفاوتز در ستسهم بتنايز ذنسان يک نوذحز رصهلف 

 یرجمز  تها در ناحمن زذسا و چگال کنوذ ايجتغ  تدر  نور و رنگ در سط  شبک هایسلو  عيتور

هيجمز ر زئتش یشم ذنسان روچ زوقه ج تمن ذسا. در نه زجذرونتپ زذر نوذح شهجترجذتب ب ب  تشبک

ر من . با فاصل  گجفهن ذشونکزر بجدذرینيون  یباالتج یجپميکتمن با تفک جذرونتو پ ءزمن ش شود،زر

 یجپميکتبا تفک يزنات. بکميزوتود ر ب یجيپمکتو تفک بجدذریدر نجخ نيون  یجگتماهش چشم ،ءزش

ذطجذف  زر نوذحد تجنيتپا یجپميکتبا تفک يزناتو ب یزرجم کدي رذ گجنقط  تيجمز رشاهکه زکيباال در نزد

دهک. در ، رثالز ذر ذين ويژگز ستسهم ديکذری رذ نشان رز4-9شکل  .[95] نکگويزر زجذرونتپ کيدرذ 

 تجد. گيج رورد توت  ستسهم بتنايز ذنسان قجذر رزذين تصويج، چ جه شصص بتشهج ذر سايج نوذحز تصو

 
در ذين تصويج، چ جه شصص نسبا ب  نوذحز پتجذرون من بتشهج قابل توت   ؛ديک رجمزی ذر روضوررثالز  -4-9شکل 

 ذسا.

 به کنتراست تیحساس -9-2-2

 ني  ذمن وذبسه  ذسا. ب زب  فجمانس رکان ی،رحج  بصج کي صتتشص یبجذ ارتمنهجذسا رورد ن ذقلحک

ذر تصويج  ذیهج چ  مسهان  تشصتص منهجذسا بجذی ناحت  .نکگويزمنهجذسا ر صتتشصمسهان  حکذقل، 

مسهان  کوس رع بتشهج باشک، حساستا ستسهم بتنايز ذنسان ب  من ناحت  ذر تصويج ميهج ذسا. در وذقع
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فجمانس  نت، رذبط  بCSF)4( منهجذسا اتب  منهجذسا ذسا. تابع حساس اتمنهجذسا، حساس صتتشص

م   دهنکزذنسان نشان ر يزناترجتب  با ب هایدهک. پژوهشزب  منهجذسا رذ نشان ر اتو حساس زرکان

بجمورد  4-9بط  صورت رذ[، تابع حساستا منهجذسا ب 64در ][. 60] گمر ذساانتتابع ر کي ،تابع نيذ

 شکه ذسا:

9-4 𝐴(𝑓) = 2.6(0.0192 + 0.114𝑓) 𝑒𝑥𝑝  (−(0.114𝑓)1.1) 
 

رسم شکه  2-9رقکذر حساستا منهجذسا ذسا. ذين تابع در شکل  𝐴(𝑓)فجمانس و  𝑓در ذين رذبط ، 

نس در من فجما ب  منهجذسا اتحساسذسا. در ذين نيودذر، رحور ذفق، فجمانس و رحور عيود، رقکذر 

گمر م  در نيودذر روتود در ذين شکل رشصص ذسا، ذين تابع يک تابع رتان طوررشصص ذسا. هيان

ن و باال های پايتهای رتانز، بتشهج ذر فجمانسذسا. يعنز رقکذر حساستا ب  منهجذسا بجذی فجمانس

 ذسا.

 
 تابع حساستا منهجذسا. -2-9شکل 

 

 2یبصر سازیپنهان -9-2-9

 هکيپک زحالا مل در هسهنک. جيتصو یهازمجدن  جذبقادر ب  پن ان  وبز، ب جيذر تصو ز اص زنوذح

 گنا تس کيدر حضور  جيذر تصو زرشاهکه قسيه اتم  قابل دهکزر یرو ز، ررانیبصج ساریپن ان

 ذنسان وتود دذرد م  ذر من يزناتب سهمتدر س یبصج ساریذر پن ان ايزهمنک. شکل کذتماهش پ گجيد

 .مجد هذشار 9ساری ذلگوو پن ان 9منهجذسا ساریپن ان ،9يزشکت روشنا ساریب  پن ان توذنزتيل  ر

                                                             
1 Contrast Sensitivity Function  
2 Visual masking 
3 Luminance masking 

4 Contrast masking 
5 Pattern masking 
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𝐼∆ ف،يتعجبا  4ِوبج هذر قاعک يزروشنا ذدرذ 

𝐼
= 𝐾م  در من منکزر یجوت، پ 𝐼 و ن تررپس يزروشنا ∆𝐼 

، در [60] ذنسان در  شود يزناتب سهمتذسا م  توس  س ن تررپس یرو يزروشنا شيذر ذفزذ ززذنتر

 وِبجرقکذر ثابا ذسا م  ب  رقکذر  کي 𝐾، رذبط  نيدر ذ ذسا.رؤيا تغتتجذت قابل  مسهان بتانگج  𝐼∆وذقع 

 .در نظج گجفهنک( 02/0)بج ز رجذتع رقکذر ذين ثابا رذ  ر ذسارش و

، رذبط  رسهقتيز با شکت روشنايز دذرد. در وذقع ذين رذبط  رؤياتغتتجذت قابل  مسهان بجذساس قانون وبج 

، ، يعنز رهناسب با ذفزذيش شکت روشنايزباشکرزيابک درسا رزبجذی حالهز م  شکت روشنايز ذفزذيش 

يابک(. ذرا ذگج )يا ب  عبارتز ديگج حساستا چشم ماهش رز يابکذفزذيش رزرؤيا ت قابل تغتتجذمسهان  

  مسهانشکت روشنايز ذر يک رقکذر رعتنز ميهج شود، بج الف رذبط  وبج با ماهش شکت روشنايز، 

رو ب  ذفزذيش  وذهک گمذشا. ذين ماهش حساستا چشم ذنسان، بصاطج ذشبار شکن رؤيا تغتتجذت قابل 

 باشک، م  ذين تثثتجذت در قانون وبج گنجانکه نشکه ذسا. نور رزشکت 

بب س يزرعنا م  شکت روشنا نين فه  ذسا. ب  ذ زتن يزروشنا ساری، رف وم پن انوبج رذبط در وذقع، در 

-9شکل  .تصويج، بجذی ستسهم بتنايز ذنسان قابل رشاهکه نباشک يزوشنار شود م  تغتتجذت ذنک  دررز

ذيش ذفزتصويج روشنايز  چپب   رذسادهک. در ذين رثا ، ذر ساری روشنايز رذ نشان رزرثالز ذر پن ان 9

بک، يعنز ياذفزذيش رز بجذی تشصتص بافا تصويج، مسهان  ديکذری ذنسان ش روشنايزيابک، با ذفزذيرز

 يابک. ماهش رزبجذی تشصتص بافا تصويج ستسهم بتنايز  حساستا

 
 يابک.ذفزذيش رز )ذر سيا رذسا ب  چپ(، مسهان  تشصتص تصويجبا ذفزذيش روشنايز  -9-9شکل 

 

 جذبز در ذشاره دذرد م   اتوذقع نيب  ذ منهجذسا ساریپن ان زژگيوتود و ،ذنسان يزناتب سهمتس در

نسبا ب  نوذحز هيوذر تصويج، ميهج قابل رؤيا و شکل بافا،  اتراه لتدل ، بنوذحز با بافا رهجذمم

                                                             
1 Weber 
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، قابل رشاهکه ذسا. در ذين 9-9در شکل  "سک ش تک رتايز"ذين پکيکه بجذی نيون ، در تصويج ذسا. 

 9-9طور م  در شکل ، ذثج بلومز ب  وتود مرکه ذسا. هيانJPEGی ساردلتل نجخ رياد فشجدهشکل ب 

 .شود،  جذبز در ناحت  ديوذره سک نسبا ب  ناحت  چين، بتشهج قابل رشاهکه ذسارشاهکه رز (ب

 
 ذلف( تصويج ذولت 

 
 JPEGب( تصويج فشجده شکه با 

 نوذحز دربجذی نشان دذدن حساستا رهفاوت ستسهم بتنايز ذنسان  JPEGجده شکه با ذی ذر تصويج فشنيون  -9-9شکل 

 رصهلف تصويج.
 

. يابکبکين رعنز ذسا م  با وتود ذلگوهای تکجذرشونکه، مسهان  تشصتص ذفزذيش رز ساری ذلگوپن ان

، يک تصويج با 9-9يابک. شکل گون  تصاويج ماهش رزحساستا چشم در تشصتص  جذبز ذينيعنز 

طور م  در ذين شکل رشصص ذسا، ذلگوهای تکجذری روتود دهک. هيانشونکه رذ نشان رزذلگوهای تکجذر

 رذحهز قابل تشصتصشود تا صورت شصصز م  در قسيا پايتن تصويج وتود دذرد، ب در تصويج سبب رز

 اشک. نب

 
 [. 62ساری ذلگو ]ذی ذر پن اننيون  -9-9شکل 

 

 های تعیین آستانه دیداری تصویر روش -9-9

 هایرقاديج پتکسلمنک م  ذگج طور م  ذشاره شک، مسهان  ديکذری حکذمثج رقکذری رذ رشصص رزهيان

هان  ديکذری مس سا.تصويج با ذين رقکذر تغتتج منک، تغتتجذت در ستسهم بتنايز ذنسان قابل رشاهکه نت
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 های بستاری صورت گجفه  ذسا و، تالشديکذریبجذی بتان مسهان  نوذحز رصهلف تصويج رهفاوت ذسا. 

د رذ رور طز مررايشاتز حساستا ستسهم بتنايز ذنسان 4بارنزهای مراری ريادی ذرذئ  شکه ذسا. فجرو 

 :[69]صورت  الص  در ريج مرکه ذسا بجرسز قجذر دذد و نهايج مررايشات ذيشان، ب 

  چشم ذنسان ب  نوذحز با بافا رهجذمم نسبا ب  نوذحز با بافا هيوذر، حساستا ميهجی نشان

يوذره سک نسبا ب  ناحت  در ناحت  دب(  جذبز ذثج بلومز  9-9طور م  ذشاره شک، در شکل دهک. هيانرز

 چين، بتشهج قابل رشاهکه ذسا.

  ها، حساستا بتشهجی نسبا ب  رناطق با بافا رهجذمم دذرد. ستسهم بتنايز ذنسان ب  ناحت  لب

م  حساستا ستسهم بتنايز ذنسان ب  رناطق با بافا هيوذر، بتشهج ذر نوذحز لب  ذسا )شکل در صورتز

9-9.) 

 ذحز م  روشنايز  تلز رياد و يا  تلز مم دذشه  باشنک، حساستا ستسهم بتنايز ذنسان ب  نو

، ذثج بلومز در ناحت  مسيان )ناحت   تلز (ب 9-9دهک. بجذی نيون  در شکل ميهجی ذر  ود نشان رز

 روشن( ميهج ذر سايج نوذحز قابل رشاهکه ذسا.

کنک. ذرذئ  ش يکذری تصويجبجذی تعتتن مسهان  د های ريادیبج پاي  س  قانون رطجح شکه در فوق راسک

ها، راتجيسز در ذنکذره تصويج ورودی ذسا م  هج پتکسل ذر من، بتانگج مسهان  هج يک ذر ذين راسک

 . شکه ذساها رعجفز در ذدذر  چنک رورد ذر ذين راسک ذسا. در تصويج ورودی ديکذری پتکسل رهناظج

 (NVF)  یت نویزؤماسک با استفاده از تابع ر -9-9-5

 منک. در ذينمسهان  ديکذری تصويج رذ بجمورد رز بافا،تحلتل [ با ذسهفاده ذر 69]در جح شکه روش رط

 ذسا: شکهب  صورت رذبط  ريج رحاسب   (2NVF) نويزرؤيا تابع  روش،

9-2 𝑁𝑉𝐹(𝑖, 𝑗) =  
1

1 + 𝜎𝑥
2(𝑖, 𝑗)

 

9-9 𝜎𝑥
2(𝑖, 𝑗) =

1

(2𝐿 + 1)2
∑ ∑(𝑥(𝑖 + 𝑘, 𝑗 + 𝑙) − �̅�(𝑖, 𝑗))2

𝐿

𝑙=−𝐿

𝐿

𝑘=−𝐿

 

                                                             
1 Barni 2 Noise Visibility Function 
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9-9 �̅�(𝑖, 𝑗) =
1

(2𝐿 + 1)2
∑ ∑ 𝑥(𝑖 + 𝑘, 𝑗 + 𝑙)

𝐿

𝑙=−𝐿

𝐿

𝑘=−𝐿

 

𝜎𝑥 تصويج ورودی، 𝑥 نويز،رؤيا راسک تابع  NVF، در رذبط  فوق
رحلز تصويج بجذی نوذحز ب  وذريانس  2

2𝐿) ذنکذره + وذر تصويج يا رناطقز با تغتتجذت  تلز مم، م  در رناطق هيذر منجايز باشک.رز 2(1

ذحز منک. در رقابل، بجذی نونويز ب  سيا يک رتل رزرؤيا تابع وذريانس تصويج نزديک ب  صفج ذسا، 

نک. شکل منويز ب  سيا صفج رتل رزرؤيا با بافا رهجذمم، وذريانس تصويج  تلز رياد بوده و رقکذر تابع 

در ذين راسک، هج چ  رقکذر پتکسل  دهک.نويز رذ نشان رزرؤيا بع ذی ذر راسک حاصل ذر تانيون  9-6

تج باشک، بتانگج ذهيتا بتشهج من ناحت  در ستسهم بتنايز ذنسان ذسا. در وذقع در ذين راسک، روشن

 های تاريک ذسا.ميهج ذر پتکسل ،های روشنمسهان  ديکذری بجذی پتکسل

 
 ذلف( تصويج ورودی

 
 NVFب( راسک 

 يا نويز.ذی ذر تابع رؤنيون  -6-9شکل 

 در حوزه تبدیل موجک یت ؤقابل ر ییراتتغماسک  -9-9-2

های ستسهم بتنايز ذنسان در حوره تبکيل روتک بجحسب ويژگز ،(JND)رؤيا قابل  تتجذتتغ راسک

سط  تبکيل روتک  𝑟ويج، منک م  ذگج ب  يک تصذين راسک بتان رز[ رطجح شک. 69در ]گسسه  

𝑠 هایذم هج يک ذر ريجبانک𝑟، در تبکيل سط  گسسه  ذعيا  منتم = {𝐿𝐿, 𝐿𝐻,𝐻𝐿, 𝐻𝐻} حکذمثج چقکر ،

 نباشنک.ؤيا رتوذننک تغتتج يابنک تا پس ذر ذعيا  تبکيل رعکوس، ذين تغتتجذت در تصويج ذصلز قابل رز

 ک:دهنحوه رحاسب  ذين راسک رذ نشان رز 9-9رذبط  

9-9 𝐽𝑁𝐷(𝑟, 𝑠, 𝑥, 𝑦) = 0.5 × 𝑞𝑠𝑡𝑒𝑝(𝑟, 𝑠, 𝑥, 𝑦) 

9-6 𝑞𝑠𝑡𝑒𝑝(𝑟, 𝑠, 𝑥, 𝑦) = 𝑞0 × 𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑟, 𝑠) × 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑟, 𝑥, 𝑦) × 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑟, 𝑥, 𝑦)0.034 
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9-1 𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑟, 𝑠) = {√2, 𝑖𝑓    𝑠 = 𝐻𝐻
1,   𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒   

} × {

1.00,
0.32,
0.16,
0,10,

𝑖𝑓
𝑖𝑓
𝑖𝑓
𝑖𝑓

𝑟 = 0
𝑟 = 1
𝑟 = 2
𝑟 = 3

} 

9-8 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑟, 𝑥, 𝑦) = 3 +
1

256
∑∑𝐼𝑟,𝐿𝐿(𝑖 + ⌊

𝑥

23−𝑟
⌋ , 𝑗 + ⌊

𝑦

23−𝑟
⌋)

2

𝑗=1

2

𝑖=1

 

9-5 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑟, 𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ ∑ ∑
(𝐼𝑘+𝑟,𝑠(𝑖+⌊

𝑥

2𝑘⌋,𝑗+⌊
𝑦

2𝑘⌋))

2

16𝑘
2
𝑗=1

2
𝑖=1

𝐿𝐻,𝐻𝐿,𝐻𝐻
𝑠

3−𝑟
𝑘=0 +

𝜎2(𝐼𝑟,𝐿𝐿 ({1,2} + ⌊
𝑥

23−𝑟
⌋ , {1,2} + ⌊

𝑦

23−𝑟
⌋))  

r,در روذب  فوق  sI  رجبوط ب  ريجبانک  روتکبتان مننکه رقاديج تبکيل𝑠  بعک ذر ذعيا ،𝑟  سط  تبکيل

ذنهصاب شکه  40طور تججبز بجذبج   ب ذسا م ثابا  رقکذری 𝑞0، 6-9باشک. در رذبط  روتک ب  تصويج رز

در  ونسبا ب  تغتتجذت در هج يک ذر ريجبانکها  ستسهم بتنايز دهنکه حساستانشان 1-9ذسا. رذبط  

ک. شکت روشنايز رحلز در هج سط  ذر تبکيل روتک گسسه  ب  ميک باشهج يک ذر سطوح روتک رز

باشک. راسک بافا در حوره روتک رز بتانگج 5-9ميک. رذبط  دسا رز  ب 8-9توس  رذبط   LLضجيب 

باشک و رز 2×2 ذنکذرههايز ب  صورت رحلز با بال   در ذين رذبط  تيع ذو ، رتانگتن رجبع رقاديج ب

 ميک.دسا رز  ذم ب𝑟در سط   LLباشک م  با ذسهفاده ذر ضجيب ريجبانک تيع دوم وذريانس رحلز رز

 یت در حوزه مکانؤماسک تغییرات قابل ر -9-9-9

س  راسک شکت روشنايز، بافا و لب  [ با توت  ب  س  قانون رطجح شکه توس  مقای بارنز ذر 66در ]

 رقاديج راتجيس ن ايز،. شکه ذساذسهفاده  در حوره رکانرؤيا تغتتجذت قابل  بجذی ذيجاد راسک ن ايز

ز رجذحل صورت ذتيال  ب در ذدذر مننک. پتکسل ذر تصويج ذصلز تعتتن رز رذ بجذی هجرؤيا تغتتجذت قابل 

 .گجفه  ذساذيجاد س  راسک رورد بجرسز قجذر 

 راسک شکت روشنايز 

رقکذر  [ ب  عنوذن راسک شکت روشنايز در روش  ود ذسهفاده مجد.61]ئ  شکه در ذذر ذر راسک[ 66در ]

ز تن روشنايز و غتج يکنوذ ا بودن شکت روشنايز بسهگمسهان  بتنايز شکت روشنايز ب  دو عارل رتانگ
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ذسهفاده شکه و هي  پارذرهجها ذر روی مررايشات  9×9 های با ذنکذرهدذرد. بجذی سا هن ذين راسک ذر پنججه

 شود:ذسا. رحاسب  راسک ب  صورت روذب  ريج ذنجام رز دسا مرکه  تججبز و رحاسبات مراری ب

9-40 𝑀𝐿(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑥{𝑓1(𝑏𝑔(𝑥, 𝑦),𝑚𝑔(𝑥, 𝑦)), 𝑓2(𝑏𝑔(𝑥, 𝑦))} 

9-44 𝑓1(𝑏𝑔(𝑥, 𝑦), 𝑚𝑔(𝑥, 𝑦)) = 𝑚𝑔(𝑥, 𝑦)𝛼(𝑏𝑔(𝑥, 𝑦)) + 𝛽(𝑏𝑔(𝑥, 𝑦)) 

9-42 𝑓2(𝑏𝑔(𝑥, 𝑦)) = {
𝑇0 (1 − (

𝑏𝑔(𝑥, 𝑦)

127
)

0.5

) + 3, 𝑏𝑔(𝑥, 𝑦) ≤ 127

𝛾(𝑏𝑔(𝑥, 𝑦) − 127) + 3,        𝑏𝑔(𝑥, 𝑦) > 127

 

9-49 𝛼(𝑏𝑔(𝑥, 𝑦)) = 0.0001(𝑥, 𝑦) + 0.115,

0 ≤ 𝑥 < 𝐻,    0 ≤ 𝑦 < 𝑊,                      
 

9-49 𝛽(𝑏𝑔(𝑥, 𝑦)) = 𝜆 − 0.01𝑏𝑔(𝑥, 𝑦),

0 ≤ 𝑥 < 𝐻,    0 ≤ 𝑦 < 𝑊,               
 

,𝑏𝑔(𝑥، تابع راسک در حوره رکان 𝑓1راسک شکت روشنايز،  𝑀𝐿در روذب  فوق  𝑦)  روشنايز و

𝑚𝑔(𝑥, 𝑦) دذر رجبوط ب  ذ هالف روشنايز پتکسل در رصهصات بتشهجين رقکذر رتانگتن ورن(𝑥, 𝑦) 

 𝛽 و α ،نويز بجذساس روشنايزرؤيا تابع  𝑓2 ذنکذره تصويج، 𝑊و  𝐻های ذطجذف، نسبا ب  پتکسل

𝑇0ذنهصاب شکه ذسا:  گون رذرهجها بکينباشنک و رقاديج بقت  پاپارذرهجهای رجبوط ب  روشنايز رز = 17 ،

𝛾 = λو  3/128 = 1/2. 

,𝑚𝑔(𝑥تابع    𝑦)  ميک: ريج ب  دسا رزرذبط  ب  صورت 

9-49 𝑚𝑔(𝑥, 𝑦) = max
𝑘=1,2,3,4

{|𝑔𝑟𝑎𝑑𝑘(𝑥, 𝑦)|}, 

9-46 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑘(𝑥, 𝑦) =
1

16
∑∑𝑝(𝑥 − 3 + 𝑖, 𝑦 − 3 + 𝑗)𝐺𝑘(𝑖, 𝑗),

5

𝑗=1

5

𝑖=1

0 ≤ 𝑥 < 𝐻,    0 ≤ 𝑦 < 𝑊,                                                          

 

𝑝(𝑥, 𝑦)  رقاديج تصويج در رصهصات(𝑥, 𝑦) رقاديجباشکرز . 𝐺1 ،𝐺2 ،𝐺3  و𝐺4  در  شکه  1-9شکل در

 .ذسا
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𝐺1 =

[
 
 
 
 

0
1
0

−1
0

   

0
3
0

−3
0

   

0
8
0

−8
0

   

0
3
0

−3
0

   

0
1
0

−1
0 ]

 
 
 
 

 𝐺2 =

[
 
 
 
 
0
0
1
0
0

   

0
8
3
0
0

   

1
3
0

−3
−1

   

0
0

−3
−8
0

   

0
0

−1
0
0 ]

 
 
 
 

 𝐺3 =

[
 
 
 
 

0
0

−1
0
0

   

0
0

−3
−8
0

   

1
3
0

−3
−1

   

0
8
3
0
0

   

0
0
1
0
0]
 
 
 
 

 𝐺4 =

[
 
 
 
 
0
0
0
0
0

   

1
3
8
3
1

   

0
0
0
0
0

   

−1
−3
−8
−3
−1

   

0
0
0
0
0]
 
 
 
 

 

 در رحاسب  راسک روشنايز. kG (k=1,2,3,4)  رقاديج -1-9شکل 

,𝑏𝑔(𝑥تابع   𝑦) ميک:دسا رز  ب   صورت رذبط  ريجنتز ب 

9-41 𝑏𝑔(𝑥, 𝑦) =
1

32
∑∑𝑝(𝑥 − 3 + 𝑖, 𝑦 − 3 + 𝑗)𝐵(𝑖, 𝑗),

5

𝑗=1

5

𝑖=1

0 ≤ 𝑥 < 𝐻,    0 ≤ 𝑦 < 𝑊,                                                 

 

 شود.تعجيف رز 8-9صورت شکل   نتز ب 𝐵رقاديج 

𝐵 =

[
 
 
 
 
1
1
1
1
1

   

1
2
2
2
1

   

1
2
0
2
1

   

1
2
2
2
1

   

1
1
1
1
1]
 
 
 
 

 

 در رحاسب  راسک روشنايز. Bرقاديج  -8-9شکل 

 

 نشان دذده شکه ذسا. 5-9در شکل  ذر ذين روش حاصلراسک روشنايز ذی ذر نيون 

 
 ذلف( تصويج ذصلز

 
 ب( راسک روشنايز

 .يا در حوره رکانؤبجذی رحاسب  راسک تغتتجذت قابل رراسک روشنايز  -5-9شکل 

 

 های بافاراسک ويژگز 

پتکسل با رتانگتن روشنايز رحلز در من نقط  ذر ذ هالف هج  در ذين روش، بجذی رحاسب  راسک بافا

با رجمزيا  9×9 گمذریب  ميک پنججه نتز روشنايز رحلز رتانگتن .شودرزذسهفاده  48-9رطابق رذبط  

 ميک. دسا رز  ب 45-9رطابق رذبط   هيان پتکسل

9-48 𝑀𝑇 = |𝑥(𝑖, 𝑗) − �̅�(𝑖, 𝑗)|, 

9-45 �̅�(𝑖, 𝑗) =
1

(2𝐿 + 1)2
∑ ∑ 𝑥(𝑖 + 𝑘, 𝑗 + 𝑙)

𝐿

𝑙=−𝐿

𝐿

𝑘=−𝐿
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,𝑥(𝑖 در روذب  باال، 𝑗) رقکذر پتکسل در رصهصات (𝑖, 𝑗) ،𝑀𝑇 2) راسک بافا و𝐿 + ذنکذره پنججه  (1

 دهک.نشان رز Lenaراتجيس بافا حاصل رذ بج روی تصويج  40-9باشک. شکل رز

 
 .ر حوره رکانيا دراسک تغتتجذت قابل رؤبجذی رحاسب   راسک بافا -40-9شکل 

 
 

  راسک لب 

هک دم  ستسهم بتنايز ذنسان حساستا بتشهجی ب  لب  نسبا ب  بافا رهجذمم ذر  ود نشان رزذر منجايز

 ،تجدگرزب   ود و هيچنتن تغتتجذت تصويج در لب  رياد ذسا، راسک بافا رقکذر بزرگز در ذين نوذحز 

شود. بجذی تلوگتجی ذر چنتن حالهز، ذر راسک يا رزؤم  ذين شکت، رنجج ب  تغتتجذت قابل رطوری  ب

ها ، رکان لب Canny يابلب راسک ذبهکذ با ذسهفاده ذر  ذيجادذسا. بجذی  ذسهفاده شکه در ذين روش لب 

های بج روی لب  9×9 . سپس عيلگج گسهجش با عنصج سا هاری رجبعز در ذنکذرهشودرزرشصص 

  تقويا شونک. نهتج  حاصل ذر رجحل  قبل، تصويجی های نارگجدد تا لب ذسهصجذ  شکه ذعيا  رز

دهک. بجذی رقکذردهز ب  ذرا رقکذری بجذی راسک نيز ،دهکدودويز بوده م  فق  رکان لب  رذ نشان رز

 دهک.رذ نشان رز حاصل تصاويج لب  44-9مار گجفه  شک. شکل راسک در رناطق لب ، فتلهج الپالستن ب 

 
 Cannyيابز ذلف( لب 

 
 ب( گسهجش يافه  تصويج ذلف(

 
پ( راسک لب  ن ايز با ذسهفاده ذر فتلهج 

 الپالستن

 .يا در حوره رکانؤبجذی رحاسب  راسک تغتتجذت قابل ر راسک لب  -44-9شکل 
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 راسک ن ايز 

 رناطق لب ، م  درطوری  شود. بمتب رزراسک ن ايز، ذبهکذ راسک بافا و لب  با هم تج ذيجادبجذی 

شود. سپس بتشهجين رقکذر بتن نهتج  رجحل  ميهجين رقکذر بتن راسک لب  و راسک بافا ذنهصاب رز

رذبط   صورت  گجدد. رذبط  راسک ن ايز بقبل و راسک شکت روشنايز ب  عنوذن راسک ن ايز تعتتن رز

 باشک:رز 9-20

9-20  max , min( , )F L T EM M p M M   

راسک شکت  𝑀𝐿، 9/0تا  9/0يک ضجيب ثابا با رقکذری بتن  𝑝راسک ن ايز،  𝑀𝐹در رذبط  فوق 

نشان دذده شکه  42-9راسک ن ايز در شکل باشنک. راسک لب  رز 𝑀𝐸راسک بافا و 𝑀𝑇روشنايز، 

. [68] ر تصويج ورودی ذسارقاديج هج پتکسل ذر ذين راسک بتانگج مسهان  ديکذری پتکسل رهناظج ذ ذسا.

در وذقع، نوذحز روشن در ذين راسک، بتانگج حساستا ميهج ستسهم بتنايز ذنسان ب  من ناحت  ذر تصويج 

 ذسا.

 

 
  .راسک ن ايز ذسهصجذ  شکه ذر تصويج لنا -42-9شکل 

 

 تصویر گيبرجست نقشه -9-4

بلک  بج ز ذر نوذحز تصطططويج  مننک،توتط  بتننطکه رذ تلب نيز ،تيطام نوذحز تصطططويج بط  يطک ذنطکذره

گتج، نوذحز ب  ذين نوذحز، نوذحز چشططمگتجد. گتجتج بوده و بتشططهج رورد توت  رصاطب قجذر رزچشططم

رتزذن تمب نوذحز تصططويج ب  ذين بسططهگز دذرد م  چطور ذر گوينک. بجتسططه  يا نوذحز رورد عالق  رز

هايز چون رنگ، روشنايز، بافا، رکان، زتوذنک ذر نظج ويژگرحت  ذطجذفش رهيايز ذسا، ذين تفاوت رز

و عيق باشطک. هج چ  تفاوت يک شطز ذر رحت  ذطجذفش بتشطهج باشک، من شز در تصويج توت  ذنسان رذ 



68 

 

توذن ذر نقشططط  بجذی ب  دسطططا موردن نوذحز رورد توت  در تصطططويج رز منک.بتشطططهج ب   ود تلب رز

جيب ض ر ذنکذره تصويج ورودی ذسا م جی دتصطوي ،بجتسطهگز تصطويج ذسطهفاده مجد. نقشط  بجتسطهگز

در وذقع ضجيب بجتسهگز، ورن تثثتجگمذری هج دهک. بجتسهگز هج پتکسل ذر تصويج ورودی رذ نشان رز

 گتجی يک پتکسل بتشهج باشک،  جذبزمنک. هج چ  ضطجيب چشمپتکسطل رذ در متفتا تصطويج رک  رز

 م بتنايز ذنسان  وذهک دذشا.من پتکسل تثثتج بتشهجی بج ذفا متفتا تصويج ذر نظج ستسه

تج در نقش  بجتسهگز نوذحز روشندهک. نقشط  بجتسطهگز تصويج رذ نشان رز رثا  ذردو  49-9شطکل 

گز يکز ذر ماربجدهای ر م نقش  بجتسه تصويج در ستسهم بتنايز ذنسان ذسا. نوذحز رورد توت بتانگج 

ساری در نوذحز رصهلف تصويج ب  کیچن م   جذبز حاصل ذرذر منجايزسطاری تصطويج ذسطا. در فشطجده

قش  ن توذنک بجذساسساری رز  تصويج، چنکیسهبا شناسايز نوذحز بجتباشطک، يک ذنکذره مرذردهنکه نيز

در ذدذر  چنک رقال  ر م در رذبط  با شططناسططايز ناحت  بجتسططه  تصططويج رجور بجتسططهگز ذنجام شططود. 

 .شودساری تصويج ذسهفاده در فشجده کتوذنهج يک ذر ذين رقاالت رز شود.رز

 تصويج ب( نقش  بجتسهگز ذلف( تصويج ورودی

 ذلف(

 تصويج ت( نقش  بجتسهگز پ( تصويج ورودی

 پ(

 دو رثا  بجذی نقش  بجتسهگز تصويج. -49-9شکل 

 

فوري   شونک. دذرن  تبکيليل فوري ، نوذحز بجتسه  تصويج شناسايز رز[ با ذسهفاده ذر دذرن  تبک65در ]

بلو  ذر تصطويج ذسا. در ذين روش، ذبهکذ تصويج ب   منهج بلو  ذر تصطويج، بتانگج ذطالعات رنگ و بافا 

 ذ هالفو  دگجدد، سططپس دذرن  تبکيل فوري  هج بلو  رحاسططب  رزشططوهای موچکز تقسططتم رزبلو 

 ، و رقکذر حاصل در بلو شودهای تصويج رحاسب  رزيل فوري  هج بلو  با سايج بلو رقاديج دذرن  تبک

من  4. هج چ  رتزذن ذ هالف، بزرگهج باشک، بتانگج ميتاب بودنشودرجبوط  ذر نقشط  بجتسطهگز در  رز

                                                             
1 Rarity 
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قابل ذمج ذسا، در ذين روش يک ورنز ب  رقکذر تفاضل هج های تصويج ذسا. بلو  نسبا ب  سايج بلو 

يابک م  رقکذر ذين ورن با توت  ب  ستسهم بتنايز ذنسان ب  ها ذ هصاص رزلو  نسطبا ب  سطايج بلو ب

م  ب  رران رحاسبات ريادی نتار دذرد، ذر دقا  وبز نتز بج وردذر ه بج ذينوذين روش عالميک. دسطا رز

 باشک.نيز

ذسططهفاده شططکه ذسططا. ريجذ  گمر گوسططز بجذی ذسططهصجذ  نوذحز بجتسططه  تصططويج[ ذر فتلهج رتان10در ]

ايز های تصطويج بجذی ستسهم بتنهای رتانز تصطويج ذهيتا بتشطهجی نسطبا ب  سطايج فجمانسفجمانس

 ذنسان دذرنک.

شکه ذسا. رعتار ذو  ذين ذسا م  تصويج ذر س  رعتار ذسهفاده  بجتسه  [ بجذی شطناسايز نوذحز14در ]

های ويج ذهيتا بتشهجی نسبا ب  سايج فجمانسز فجمانس رتانز تصبجذی سطتسطهم بتنايز ذنسان، نوذح

سهفاده های رتانز تصويج ذبجذی ذسهصجذ  فجمانسLog-Gabor [12 ]تصويج دذرد. در ذين روش ذر فتلهج 

در مک   وبزباال دذرد م  قابلتا  هایدر فجمانس 4گمر، يک دنبال  وسططتعشططکه ذسططا. ذين فتلهج رتان

رعتار دوم ذين ذسططا م   .[19و  12] گمر دذردرتان هجهایفتلمجدن تصططاويج طبتعز نسططبا ب  سططايج 

ز ذر ذين حامرعتار سوم  ک.نگتجبتشطهج رورد توت  سطتسهم بتنايز ذنسان قجذر رزنوذحز رجمزی تصطويج 

)راننک سطبز و مبز( بجذی ذنسان  9های سطجدو ررد( نسطبا ب  رنگ )راننک قجرز 2های گجمم  رنگ ذسطا

شطود و سط  نقشط  بجتسهگز ذنجام رز Labوش بج روی سط  مانا  رنگ ذين ر .[19] تج هسطهنکتمذب

گتجی ذر سط  نقشط  بجتسطهگز حاصل، يک ميک. در پايان، با رتانگتنبجذی تصطويج ورودی ب  دسطا رز

ذی ذر نهتج  روش رطجح نيون  49-9شکل  ميک.نقشط  بجتسهگز ن ايز بجذی تصويج ورودی ب  دسا رز

در ذين شطکل، تابلو عالئم رذننکگز، ناحت  بجتسه  تصويج ذسا م  در  ک.ده[ رذ نشطان رز14شطکه در ]

 تج ذر سايج نوذحز تصويج ب  دسا مرکه ذسا.[ نتز ذين ناحت  روشن14نقش  بجتسهگز حاصل ذر روش ]

                                                             
1 Extended tail 
2 Warm color 

3 Cold color 
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 ذلف( تصويج رجتع

 
 ب( نقش  بجتسهگز

 [ بجذی ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج.14رطجح شکه در ] ذی ذر نهتج  روشنيون  -49-9شکل 

 

شونک و رتانگتن سط  ب  تعکذدی  وش  تقستم رز k-meansهای تصويج با ذسهفاده ذر [ پتکسل19در ]

شود. رز لحاظهای روتود در من  وش  های هج  وش ، ب  عنوذن رقکذر تيام پتکسل امسهجی پتکسل

تزئتات مم ذهيتا تصطططويج حمف  ،تعکذد ريادی  وشططط تصطططويج ب   با تقسطططتمدر وذقع در ذين روش، 

گجدد. در ذين روش، ذر تيايز رنگ  وش ، بجذی تعتتن رزشطونک و تن ا سطا هار ذصطلز تصطويج حفظ رز

نوذحز بجتسه  تصويج ذسهفاده شکه ذسا. در وذقع نوذحز بجتسه  تصويج، در يک ناحت  رهيجمز ذسا و 

 باشک. مل تصويج پصش نيزررتن  در نوذحز پس بج الف

بجذی شطناسايز نوذحز بجتسه  تصويج ذسهفاده شکه ذسا. روش  RGBو  Lab[ ذر دو رک  رنگ 16در ]

مانا  هج شود. ذبهکذ های رنگ ب  صورت رجزذ ذنجام رزرطجح شکه در ذين رقال  بج روی هج يک ذر مانا 

 هایشططباها هج بلو  با بلو  عکمشططود. سططپس های موچک غتجهيپوشططان تقسططتم رزرنگ ب  بلو 

هج  بجذی گون شود. بکينهای بلو  رزشود و ذين رقکذر تايگزين مل پتکسلذش رحاسطب  رزهيسطاي 

سا ب  دذش های هيساي ب  بلو نسبا يک تصطويج بج ذساس رتزذن عکم شباها هج بلو   مانا  رنگ،

روتود در من مانا  رنگ نتز  هایميطک. هيچنتن عطکم شطططباها هج بلو  نسطططبا ب  تيارز بلو رز

نقش   ويج،اذين تص تجمتب بام   شودذيجاد رزرو بجذی هج مانا  رنگ، دو تصويج شود. ذر ذينرحاسطب  رز

 .  رران رحاسبات ريادی نتار دذردميک. ذين روش ن ايز ب  دسا رز بجتسهگز

 تصططويج وذحز بجتسططه های ذسططهصجذ  شططکه ذر تبکيل روتک تصططويج، ن[ با ذسططهفاده ذر ويژگز11در ]

 مم ذهيتاشططود تا تزئتات در ذين روش، ذبهکذ تصططويج با فتلهج گوسططز هيوذر رزشططونک. رز شططناسططايز

شططود و ريجبانک تقجيب من سططط  رز ذعيا تصططويج  بج رویتصططويج حمف شططود. سططپس تبکيل روتک 
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ک. ميرزدسا تصويج در حوره رکان ب   ،رعکوس تبکيل روتکفجمينک  با ، سطپسدگجدحمف رزروتک 

ج روی سططط  ب ن های لب  و بافا تصططويج ذسططا. فجمينک تبکيل روتک تا تصططويج حاصططل بتانگج ويژگز

جام سجذنهای رصهلف ب  دسا مينک. در رقتاس تصطويج های لب  و بافاشطود تا ويژگزتصطويج ذنجام رز

ک، با های رصهلف هسهنهای لب  و بافا تصويج در رقتاسويج حاصل م  هج يک بتانگج ويژگزتصط ن  ذين

و لب   بافاهای رحلز ذين تصططويج بتانگج ويژگز ب  دسططا ميک. هم تجمتب شططکه تا يک تصططويج ويژگز

ب   Labقابل ذمج ذسطا، روش پتشطن ادی در ذين رقال  بجذی هج س  مانا  در رک  رنگ تصطويج ذسطا. 

با ذسهفاده ذر ذطالعات  ،ج روتکربهنز ب در ذين رقال  عالوه بج ويژگز رحلز شود.صورت رجزذ ذنجام رز

تز ن، نقشط  بجتسهگز سجذسجی تصطويج ويژگز رممور( ن )با ذسطهفاده ذر  های رحلزتوريع ويژگزمراری 

 های سجذسجی و رحلز، نقش  بجتسهگز. در پايان با ضجب دو تصويج ويژگزمنکرحاسب  رزبجذی تصويج 

   ميک.ب  دسا رزبجذی تصويج ن ايز 

بجذی شطناسطايز نوذحز بجتسه  تصويج ذسهفاده شکه  Labو  RGB، YCbCrک  رنگ [ ذر سط  ر18در ]

ب  هج بلو  ذر  4PCAشطود، سطپس های موچکز تقسطتم رزدر ذين روش، ذبهکذ تصطويج ب  بلو ذسطا. 

های روثج بجذی هج بلو  ب  دسا ميک. در ذين رقال  ذر ذ هالف يک بلو  شود تا ويژگزتصويج ذعيا  رز

های هيسطاي  من، بجذی شطناسطايز نوذحز بجتسطه  تصطويج ذسهفاده شکه ذسا. در ذين  نسطبا ب  بلو

  های هيسايروش، ذر تابع گوسطز بجذی ضطجيب ورنز هج بلو  هيساي  ذسهفاده شکه ذسا. يعنز بلو 

هج بلو  نسبا ب  سايج  ذ هالفتج ذر ذهيتا بتشطهجی بج وردذر هسهنک. هيچنتن در ذين روش، نزديک

تصطويج نتز رحاسب  شکه ذسا تا تفاوت هج بلو  نسبا ب  مل تصويج نتز رورد سنجش قجذر های بلو 

ضطجب دو تصطويج ذ هالف سطجذسطجی و رحلز، نقش  بجتسهگز ن ايز بجذی تصويج ب   گتجد. سطجذنجام ذر

 ميک.دسا رز

 عتارذيم تن ا يکز ذر دو رهای شططناسططايز نوذحز بجتسططه  تصططويج م  تامنون رطجح نيودهذغلب روش

. در کدذدنرذ رورد توت  قجذر بافا ناحت  بجتسطه  نسطبا ب  سايج نوذحز تصويج ذ هالف ذ هالف رنگ و 

                                                             
1 Principal Component Analysis 
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  تصططويج نکذشططه تفاوت ريادی با سططايج نوذحز )بافا( ريکن ذسططا ناحت  بجتسططه  ذر نظج رنگم  حالز

[ ذر هج دو ويژگز ذ هالف 15رو روش ]با هم رهفاوت باشنک. ذر ذين )رنگ( ذر نظج نور  بافا و تن اباشک، 

بنکی رطجح با ذسطهفاده ذر روش  وش  رذ در ذين روش ذبهکذ تصطويجرنگ و بافا ذسطهفاده نيوده ذسطا. 

 ا و تنک تا تزئتات مم ذهيتا تصويج حمف شونک من[ ب  تعکذد ريادی  وشط  تقسطتم رز19شطکه در ]

-kبنکی  وش  ص  ب بوديافه نس[، 19بنکی رطجح شکه در ]د.  وش سطا هار ذصطلز تصطويج حفظ شطو

means بنکی تصويج، بجذی شناسايز نوذحز بجتسه  با توت  ب  تيايز رنگ، ذر روش پس ذر بصش .ذسطا

 (4lbp) ذلگوی دودويز رحلز [ ذسهفاده شکه ذسا. بجذی ذسهصجذ  ويژگز بافا نتز ذر19رطجح شکه در ]

 ذسهفاده شکه ذسا. 

ذی رهحج  بج روی تصططويج در نظج گجفه  پنججهذر تصططويج، هج پتکسططل  ذر lbpبجذی رحاسططب  ويژگز 

ک رقاديج هج يذين پتکسل با  رقکذر .گتجدطوری م  پتکسطل رورد نظج در رجمز پنججه قجذر شطود، ب رز

بزرگهج ذر پتکسل رجمزی باشک،  ،د. ذگج پتکسل هيساي شطورقايسط  رز هشطا هيسطاي  روتود  ودذر 

ا در ن ايا بشود. کذر صطفج بجذی پتکسطل هيساي  در نظج گجفه  رزرقکذر يک و در غتج ذين صطورت رق

ميک. بجذی پتکسططل رجمزی ب  دسططا رز lbpهای هيسططاي ، رقکذر ويژگز دذر دودويز پتکسططلتيع ورن

 ميک.های تصطططويج ب  دسطططا رزبجذی تيارز پتکسطططل lbpبکين تجتتب با تابجا نيودن پنججه، ويژگز 

 م  بجذی نوذحزنيايک، در صططورتزهای لب  فجذهم رزبزرگز بجذی پتکسططلدر تصططويج، رقاديج  lbpويژگز 

 يکنوذ ا تصويج، رقکذر ذين ويژگز ذنک  ذسا.

ا نگاشطط ذسططهفاده شططکه ذسطا. نگاشطا عيقز تصططويج[ بجذی تجمتب دو ويژگز رنگ و بافا ذر 15در ] 

يج ذر در حتن ذ م تصونقط  تيجمز تصويجبجدبتانگج  تصطويجی در ذنکذره تصطويج ورودی ذسطا م  ،عيقز

گوسز  با يک تابع های تصويج، نگاشا عيقز تصويجذسطا. در ذين رقال ، با تصيتن رتزذن تاری پتکسل

در ذين  دهک.[ رذ نشططان رز15ذی ذر نهتج  روش رطجح شططکه در ]نيون  49-9شططکل ذسططا.  شطکهرک  

ب  عنوذن  رذ ذر تصويج ناحت  [ با دقا بااليز ذين15شطکل، راهز، ناحت  بجتسه  تصويج ذسا م  روش ]

                                                             
1 Local binary pattern 
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شططناسططايز مجده ذسططا. ذين روش ذر دقا نسططبها بااليز بج وردذر ذسططا، ولز ب  رران  ناحت  بجتسططه 

 رحاسباتز ريادی نتار دذرد.

 
 ذلف( تصويج رجتع

 
 ب( نقش  بجتسهگز

 [ بجذی ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج.15ذی ذر نهتج  روش رطجح شکه در ]نيون  -49-9شکل 

 

[ ذر دو رعتار تيايز رنگ و بافا ناحت  بجتسططه  نسبا ب  15[ رشطاب  روش ]80روش رطجح شطکه در ]

ذسطهفاده شکه ذسا، و  Labو  4HSVسطايج نوذحز ذسطهفاده نيوده ذسطا. در ذين روش ذر دو رک  رنگ 

رنگ ب  صطططورت رجزذ ذنجام شطططکه ذسطططا. بجذی  هایرعتار تيايز رنگ و بافا بج روی هج يک ذر مانا 

 9و وذگجذيز 2شطناسطايز نوذحز بجتسطه  تصويج با ذسهفاده ذر رعتار تيايز رنگ ذر رف وم درت  پتوسهگز

شود و درت  پتوسهگز و های رنگ ب  چنک  وش  تقستم رزذسطهفاده شطکه ذسا. ذبهکذ هج يک ذر مانا 

  پتوسهگز ب  رعنای شباها رقاديج درون يک  وش  شطود. درتوذگجذيز بجذی هج  وشط  رحاسطب  رز

تود های روو ويژگز وذگجذيز بتانگج رهفاوت بودن هج  وش  نسبا ب  سايج  وش  ،نسطبا ب  هم ذسطا

در من مانا  ذسططا. بکين صططورت با توت  ب  ذين دو ويژگز، ذررش هج  وشطط  ب  عنوذن مانکيکذيز بجذی 

ايز نوذحز بجتسه  با توت  ب  رعتار تيايز بافا، ذر روش شود. بجذی شناسنوذحز بجتسطه  رشطصص رز

[ ذسطهفاده شکه ذسا. در پايان، تصاويج حاصل ذر دو رعتار تيايز بافا و رنگ با هم 11رطجح شطکه در ]

 شونک تا نقش  بجتسهگز ن ايز بجذی تصويج ب  دسا ميک. تجمتب رز

 معیارهای ارزیابي کیفیت تصویر -9-1

ريکن ذسا در رجذحل رصهلف  هاض ذنوذر رصهلفز ذر ذعوتا  هسهنک. ذين ذعوتا در رعج رقيزتصاويج 

                                                             
1 Hue Saturation Value 
2 Aggregation degree 

3 Divergence 
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. هج مکذم شونکب  تصويج ذعيا   4ساری، ذنهقا  و باريافاساری، ذ تجهيعنز ذ م، فشجده تصويج پجدذرش

 ز بجذی ذرريابزيهارو روشذر ذين. ذفا متفتا بصجی تصويج شونک ، سببها ريکن ذساذر ذين ذعوتا 

های يهمذلگورمارذيز  هيچنتنب  متفتا بصجی تصويج و  ،هابا ذسهفاده ذر من تا نتار ذسا رورد ويجتص

صاويج ت، دو روش ذساسز وتود دذرد. در روش ذو  ،تصويجمتفتا بجذی ذرريابز دذد.  ذرهتار تصويجپجدذرش 

فه  دذرذن  گطجفيا  ز متفزذرريابذصطالحًا  ،شونک. ب  ذين روشذرريابز رز ،با ذسهفاده ذر ناظج ذنسانز

تصاويج توس  ماربج ذنسانز رورد  ،ذسا م  در ن ايا قابل قبو در ماربجدهايز  ،ذين روش شود.رز

 م  با تکجذر ب  توذب ب تن  هايزشتوه.  صوصاً در ذساهزين  پجگتج و گتجنک، ذرا وقارزذسهفاده قجذر 

  مارگتجی ذين روش نارناسب ذسا. ب يابنک،رزدسا 

در ذين روش، ذرريابز متفتا تصويج  نام دذرد.طجفان  بز يا 2ي زم روش ،روش دوم بجذی ذرريابز تصاويج

. ودشاده رزبجذی ذرريابز تصويج ذسهف و عکدی زهای مي ذر رعتارگتجد و بکون د الا ذنسان صورت رز

تج يکنزد متفزب  روش  ،ذرريابز با ذين روش نهتج  ،تج ذنهصاب شونکز رناسبهج چ  ذين رعتارهای مي 

  شود.رز

 کیفیت تصویر ارزیابي کیفي -9-6

تصز نظج تشصنتز نارتک، ب  گجها رذ رعتارهای وذبسه  ب  رشاهکهتوذن منرعتارهای ذرريابز متفز م  رز

ا، رتانگتن هتجين ذين روشتجين و در عتن حا  رعجوفمننک. سادهعارل ذنسانز بج متفتا تصويج تثمتک رز

هساب گج، پس ذر رشاهکه يک تصويج، با ذنذسا م  در من تعکذد ريادی رشاهکه  (MOS)ذرهتار رأی 

ن رتزذن عنوذمننک. سپس رتانگتن ذين نيجذت ب رقاديج متفز ب  من، يک نيجه ب  تصويج رنهسب رز

شود. هج چنک  جوتز ذين روش، متفتا تصويج تحا ذرريابز رذ با دقا متفتا تصويج در نظج گجفه  رز

 بهوذن در ماربجدهایدهک، ذرا بستار پجهزين  ذسا و ذغلب بستار منکتج ذر من ذسا م  بااليز نشان رز

ذی ذر نحوه ذرهتاردهز بجذساس ذين رعتار رذ بجذی باره ، نيون 4-9دنتای وذقعز ذر من ذسهفاده مجد. تکو  

                                                             
1 Reproduction 2 Objective 



 

19 

 

، تج باشکدهک. بجذی نيون ، هج چ  رقکذر ذنهساب دذده شکه ب  تصويج ب  عکد پنج نزديک[ نشان رز9,4]

  گج ب هج ذسا.هبتانگج ذين ذسا م  متفتا من تصويج ذر نظج رشاهک

 

گج ذنسان.شتوه ذرهتاردهز متفتا تصاويج توس  رشاهکه -4-9تکو    

MOS خرابي کیفیت 

  جذبز قابل در  نتسا. عالز 9

نتسا.  جذبز قابل در  ذسا ذرا مرذردهنکه  وب 9  

دهنکه ذسا.رذنکمز مرذ  جذبز رهوس  9  

ذسا. دهنکه جذبز مرذر ضعتف 2  

دهنکه ذسا.ر جذبز بستار مرذ بک 4  

 

و دو  4ب  دو دسه  تک رحجم  بجذساس وتود يا عکم وتود تصويج رجتع، ،های ذرريابز متفزروش

، بکون ذرتار ب  ن )رورد ذرريابز(مرروک. در روش تک رحجم ، متفتا تصويج نشوتقستم رز 2رحجم 

ود شذين روش هج تصويج مررون، توس  چنک ماربج ذرريابز رزگتجد. در تصويج رجتع رورد ذرريابز قجذر رز

عنوذن ذرهتار ن ايز ب ذين ذرهتارها  شود. رتانگتن( ب  من نسبا دذده رز4-9و ذرهتاری )رشاب  تکو  

 شود. تصويج در نظج گجفه  رز

ها ب  متفتا هج دو شونک و من، ب  چنک ذنسان ذرذئ  رزمرروندو رحجم ، هج دو تصويج رجتع و  در روش 

يجه ذر رتانگتن ن . در ذين روش، تفاضل رتانگتن نيجه ذفجذد بجذی تصويج مرروندهنکتصويج، ذرهتاری رز

 DMOSد و ب  من ذرهتار شودر نظج گجفه  رز عنوذن ذرهتار ن ايز تصويج مررونذفجذد بجذی تصويج رجتع، ب 

ج تدسا مرکه ذسا، موچکم  ذين ذرهتار، ذر ذ هالف متفتا تصاويج ب تايزذر من[. 84شود ]گفه  رز

تصويج  فتاتج بودن متنيايانگج پايتن ،تج بودن ذرهتاربودن ذرهتار، نشانگج باالتج بودن متفتا و بزرگ

  ذسا.

 کیفیت تصویر يکمّارزیابي  -9-7

های عکدی ذسا م  ، طجذحز روشزمي  صورت طور م  قبالً ذشاره شک، هکف ذر ذرريابز متفتا ب هيان

ر ذين ررتن  د هايز م صورت  ودمار و دقتق رحاسب  مننک. در وذقع ذلگوريهمبهوذننک متفتا تصويج رذ ب 

                                                             
1 Single Stimulus 2 Double Stimulus 
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ز ذر رسائل يکنزديک باشنک.  متفزذی متفتا تصويج رذ بجمورد مننک م  ب  رعتار گون وتود دذرنک، بايک ب 

 جبجذی رقايس  با تصويرجتع وتود و يا عکم وتود تصويج ذرريابز متفتا تصويج،  مي زهای ر م در روش

  ذو  م  ب دسه شونک. در دسه  تقستم رزب  س   ،با توت  ب  ذين روضور مي زهای ذسا. روش مررون

بکون  دسه در  ،وتود دذرد. در رقابل طور مارلب  رجتعشود، تصويج گفه  رز FR)4( من رجتع مارل

 ذطالق RR)9(يافه  سوم م  ب  من رجتع ماهش دسه وتود نکذرد. در  رجتعتصويج ، NR)2(رجتع 

ذر  کيذطالعات تانبز روتود ذسا. در ذدذر ، هج صورت ب  رجتعهای تصويج شود، بج ز ذر ويژگزرز

  .گتجنکرزقجذر  زرورد بجرس هادسه  نيذ

 معیارهای ارزیابي کیفیت با مرجع -9-7-5

 شود، در دسهجس بوده وها، تصويجی تيتز و بکون نويز م  تصويج رجتع نارتکه رزدر ذين دسه  ذر روش

. ذغلب ب  ذين دسه  ذر رعتارها، ميکدسا رزجتع ب ذساس رقايس  با تصويج رمتفتا تصويج مررون بج

 شونک.شود. در ذدذر ، چنک رورد ذر ذين رعتارها رطجح رزگفه  رز 9رعتارهای شباها يا صح ا

 ( 1معیار میانگین مربع خطاMSE) 

 جد،گترزبا رجتع مارل م  بستار رورد ذسهفاده قجذر  ذرريابز مي زتفتا در روش يکز ذر رعتارهای م

گتجی روی رجبع ذ هالف روشنايز هج سادگز با رتانگتنرجبع  طا ذسا. ذين رعتار ب  رعتار رتانگتن

 د:شورحاسب  رز 24-9 رذبط  رطابق مررونتصويج  پتکسل رجبوط  ذر با رجتعپتکسل ذر تصويج 

9-24 
𝑀𝑆𝐸(𝑋, 𝑌) =

1

𝑀 × 𝑁
∑∑(𝑋(𝑖, 𝑗) − 𝑌(𝑖, 𝑗))2

𝑁

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

 

  مننک.رذ رشصص رز تصويج سطج و سهونتعکذد  𝑁و  𝑀تصويج مررون،  𝑌تصويج رجتع،  𝑋در ذين رذبط ، 

                                                             
1 Full Reference 
2 No Reference 
3 Reduced Reference 

4 Fidelity Measure 
5 Mean Square Error 
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رحاسب   22-9رذبط  صورت ب  ،رش ور ذسا، 𝑙𝑝 2، نُجم4رتنکوفسکزرعتار  م  ب  MSEتج شکل عيورز

 شود:رز

9-22 
𝑑𝑝(𝑋, 𝑌) = (∑∑|𝑋(𝑖, 𝑗) − 𝑌(𝑖, 𝑗)|𝑝

𝑁

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

)1/𝑝 

𝑝در ذين رذبط ،  ∈ 𝑝ب  ذرذی ذسا و  (∞,1] =  وذهک شک )ذلبه  بکون  MSE، رذبط  فوق تمر 2

1ذحهساب 

𝑀×𝑁
 .) 

 نسبت سیگنال به نویز معیار (PSNR) 

ذسا م   PSNRستگنا  ب  نويز يا  نسباشود، ذسهفاده رز مي زهای رعتار ديگجی م  رعيوالً در روش

 :شودرزاسب  رح 29-9رذبط   رطابق باشک ورز 9بلبجحسب دسز

9-29 
𝑃𝑆𝑁𝑅(𝑋, 𝑌) =  10 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑀𝐴𝑋2

𝑀𝑆𝐸(𝑋, 𝑌)
) = 20 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑀𝐴𝑋

√𝑀𝑆𝐸(𝑋, 𝑌)
) 

 بتشهجين رقکذر ريکن روشنايز يک پتکسل ذر تصويج ذسا.  𝑀𝐴𝑋 ،رذبط  ذين در

  شباهت ساختاریمعیار (SSIM) 

[. 82] ذساتصويج پتشن اد شکه  صح اگتجی م  بجذی ذنکذره ذسا هايزيکز ذر رهتافا ،SSIM رعتار

 در تصاويج طبتعز، هاپتکسل. ه ذساشک ذرذئ سا هار تصاويج طبتعز  بجذساس ،SSIMرهتافا 

ذطالعات ر يز رذ درباره سا هار ذشتاء  ،هاذين وذبسهگزهايشان دذرنک و های ريادی ب  هيساي وذبسهگز

 SSIM رعتار باشنک، مررونو تصويج رجتع  تجتتب تصويجب   𝑌و 𝑋 ذگج بجدذرد. رورد رشاهکه در در رنظجه

 شود:تعجيف رز 29-9صورت رذبط   ب

9-29 𝑆(𝑋, 𝑌) = 𝑙(𝑋, 𝑌)𝛼 ∙ 𝑐(𝑋, 𝑌)𝛽 ∙ 𝑠(𝑋, 𝑌)𝛾

= (
2𝜇𝑋𝜇𝑌 + 𝐶1

𝜇𝑋
2 + 𝜇𝑌

2 + 𝐶1

)

𝛼

∙ (
2𝜎𝑋𝜎𝑌 + 𝐶2

𝜎𝑋
2 + 𝜎𝑌

2 + 𝐶2

)

𝛽

∙ (
𝜎𝑋𝑌 + 𝐶3

𝜎𝑋𝜎𝑌 + 𝐶3
)

𝛾

 

 

                                                             
1 Minkowski Metric 

2 Norm 
3 Decibel (db) 
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، 𝑌عتار تصويج ذنحجذف ررتانگتن و  𝜎𝑌و  𝑋 ،𝜇𝑌رتانگتن و ذنحجذف رعتار تصويج  𝜎𝑋و  𝜇𝑋رعادل ،  ذين در

د. هيچنتن شوتعجيف رز 29-9 رذبط صورت ذسا م  ب  𝑌و  𝑋هيبسهگز رهقابل بتن دو تصويج  𝜎𝑋𝑌و 

ر ديکذری رحاسباتز اهايز موچک و رثبا هسهنک م  بجذی تلوگتجی ذر ناپثابا ،𝐶3و  𝐶1 ،𝐶2ذعکذد 

صاب صفج ذنه بجذبج . حهز ذگج رقکذر ذين س  ثابارصج  مسج عکد موچکز ذسا م  رونکمار رزب ررانز 

 مارب  تابع هج دهزورن ، بجذی𝛾و  𝛼 ،ßپارذرهجهای  .منکعيلکجد قابل قبولز ذرذئ  رز بار هم SSIMشود، 

 شونک.گجفه  رز نظج در يک بجذبج رقاديج رونک و ذغلب بجذی سادگز، ذينرز

9-29 
𝜎𝑋𝑌

2 =
∑ ∑ (𝑋(𝑖, 𝑗) − 𝜇𝑋)(𝑌(𝑖, 𝑗) − 𝜇𝑌)𝑀

𝑗=1
𝑁
𝑖=1

(𝑁 − 1) × (𝑀 − 1)
 

,𝑙(𝑋ذو  ) ذرريابز تصويج ذسا. رعتار رعتار رصهلف تجمتب س  ،SSIMرعتار  𝑌)ذسا روشنايز (، تابع، 

,𝑐(𝑋دوم ) منک. رعتاررز گتجیذنکذره رذ تصويج دو بتن روشنايز رهوس  م  𝑌)منهجذسا نارتکه  (، تابع

,𝑠(𝑋)دهک. رعتار سوم رز نيايش رذ تصاويج بتن شباها چگونگز م  شودرز 𝑌)،)  ضجيب هيبسهگز

 SSIMرحکوده تغتتجذت منک. بتان رز رذ تصويج دو بتن ذسا م  وذبسهگز  طز 𝑌و  𝑋 تصويج بتن دو

هم بتشهج ب  𝑌و  𝑋تج باشک، شباها دو تصويج [ ذسا. هج چ  رقکذر من، ب  عکد يک نزديک-4,4در باره ]

  ذسا.

 یافتهمعیارهای ارزیابي مرجع کاهش -9-7-2

دهک م  بتن دو روش با رجتع مارل حلز رذ ذرذئ  رزيافه  رذهروش ذرريابز متفتا تصويج با رجتع ماهش

صورت مارل وتود رجتع ب  تصويج ،مرروندر ذين روش، بجذی ذرريابز تصويج  گتجد.و بکون رجتع قجذر رز

شيای  46-9شکل  در  .ذر تصويج رجتع در رران رقايس  در دسهجس هسهنکهايز نکذرد، بلک  ويژگز

صجذ  ينک ذسهم. ذين ستسهم شارل فجدذده شکه ذسانشان  يافه رجتع ماهش باستسهم ذرريابز  ملز

در  متفتا تحلتلو  ذر تصويج مررونينک ذسهصجذ  ويژگز مو فج ،در فجسهنکهذر تصويج رجتع ويژگز 

 رعيوالً نجخ ذرسا   تلز ميهجی نسبا ب  ذطالعات تصويجی ی ذسهصجذ  شکههاويژگز گتجنکه ذسا.

 شونک. دذرنک و رعيوالً ذر طجيق مانا  ميکز ديگجی ب  گتجنکه ذرسا  رز نتار
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 يافه .رجتع ماهش شيای ملز رعتار ذرريابز -46-9شکل 
 

ر يک ستسهم با رجتع [ يک رک  مراری ربهنز بج روتک بجذی تصيتن متفتا تصويج د89در ]

شود و توريع يافه  پتشن اد شکه ذسا. در ذين رک ، ضجذيب روتک تصويج رجتع ذسهصجذ  رزماهش

و تصاويج تصجيب شکه رهيايز ذسا(، با ذسهفاده ذر يک توريع  مراری ذين ضجذيب )م  بجذی تصويج رجتع

يافه  گوسز، هيان وريع تعيتمگجدد. پارذرهجهای تصيتنز توس  ت( رک  رز4GDDيافه  )گوسز تعيتم

افه  يبجذی ذطالر بتشهج در رورد رعتار ذرريابز رجتع ماهشهای رطلوب سيا فجسهنکه هسهنک. ويژگز

 [ رجذتع  مجد.44توذن ب  رجتع ]رز

 معیارهای ارزیابي بدون مرجع -9-7-9

 تصويج رذ يک متفتابايسا پميج نبوده و رزدر بستاری ذر ماربجدها، دسهجسز ب  ذصل تصويج ذرکان

تصويج رجتع بجمورد مجد. در حالا ملز، ذرريابز  ودمار متفتا تصويج بکون رجتع مار  دذشهن بکون

دهک. دلتل من نتز، قابلتا رذحهز ذنجام رزگج ذنسانز ذين مار رذ ب دشوذری ذسا، هج چنک يک رشاهکه

رثا ، ذنسان  عنوذنصويج رذ تصور منک. ب توذنک ذصل ترغز ذنسان ذسا م  با تکت  بج دذنش پتشتن  ود رز

بجد، ولز ذين مار بجذی راشتن بستار سصا من پز رز پايتن متفتا ب  41-9شکل  ديکن با رذحهزب 

های های مگاه و روشدسه  روشتوذن ب  دو های ذرريابز متفتا تصويج بکون رجتع رذ رزروش ذسا.

 .شونک  ذين دو دسه  شجح دذده رزمگاه ذر نور  جذبز تقستم مجد. در ذدذرغتج

                                                             
1 Generalized Gaussian Density 
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 ذرريابز متفتا تصويج بکون رجتع.تصويج بجذی ذی ذر نيون  -41-9شکل 
 

 معیارهای آگاه از نوع خرابي -9-7-9-5

هايز رذ بجذی تصيتن رقکذر و شکت من پتشن اد دذد. وذن روشتبا فجض دذنسهن نور  جذبز تصويج، رز

، و بجور ذثج حلقوی JPEG [81-55]ساری ، بلومز شکن تصويج ناشز ذر فشجده[86-89] تاری تصويج

گجذن هايز هسهنک م  پژوهش، ذر تيل   جذبز[404و  400] JPEG 2000ساری ناشز ذر فشجده

 .شونکرزذنک. در ذدذر  تعکذدی ذر ذين رعتارها رعجفز دذده ها ذرذئ هايز رذ بجذی تشصتص منروش

 های های تشخیص خرابيروشJPEG 

شود. در ذين روش، با های روتود در من رک  رز[، متفتا تصويج بجذساس ذطالعات ت ا لب 81در ]

[، 88شود. در ]، رتزذن بلومز شکن تصويج رحاسب  رز4های تشکتل شکهوت  ب  هتسهوگجذم ت ا لب ت

ذر يک رويکجد ربهنز بج يادگتجی راشتن بجذی ذرريابز متفتا تصويج ذسهفاده شکه ذسا. در ذين روش، 

وشنايز ت رهای بصجی رصهلف )راننک پ نا و طو  لب ، رتزذن منهجذسا تصويج و شکذرتباط بتن ويژگز

های عصبز ب جه گجفه  شود. بجذی ذين رنظور ذر شبک ( بجمورد رزMOSتصويج( و ذرهتارذت متفز )راننک 

 شکه ذسا.

ذرذئ  شکه ذسا. در رجحل  ذو ، قابل رشاهکه بودن  2VSBAMنام ذی ب [ يک رعتار دو رجحل 85در ]

اری سوذحز ذر تصويج م  تحا تثثتج فشجدهشود. در رجحل  دوم نتز، نگتجی رزهای تصويج ذنکذره جذبز

  شونک. در ذين روش، چ ار نور لبذهيتا تصويج تعتتن رزذنک با ذسهفاده ذر سطوح بتهز ممتصجيب شکه

[، گجذديان 50شونک. در ]های بلومز رعجفز و ذر هم رهيايز رزذصلز، تصجيب نشکه، تصجيب شکه و لب 

                                                             
1 Histogram of Oriented Gradients (HOG) 2 Visually Significant Blocking Artifact Metric 
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گتجی در هج سهون شود. سپس با رتانگتنسب  و نجرا  رز، رحاورودیعيودی )ذفقز( بجذی تصويج 

گجدد. تبکيل فوري  ذين بجدذر، )سطج(، يک پجوفايل )يک بجدذر( ذفقز )عيودی( بجذی تصويج ذيجاد رز

شکن ها، تصيتنز ذر بلومزگتجی منهای تکجذر شونکه در فوذصل رشصص ذسا م  با ذنکذرهدذرذی بتشتن 

 ميک. دسا رزتصويج ب 

نيايک. در ، متفتا تصويج فشجده شکه رذ ذرريابز رز4[ با ذسهفاده ذر قکرت لب 54روش رطجح شکه در ]

رذبط  دذرد. روش رطجح شکه در  JPEGساری ذين رقال ، رطجح شکه ذسا م  قکرت لب  با نجخ فشجده

 يج رذ با ذسهفادهنيايک، سپس رتزذن بلومز تصوذسهصجذ  رز 2تصويج رذ توس  عيلگج سوبل یها[، لب 52]

نتز رشاب  روش  [59نيايک. روش رطجح شکه در ]ها بجمورد رزذر رتزذن تغتتجذت روشنايز در رجر بلو 

[ با ذسهفاده ذر 59منک. در ]در تصويج بجمورد رز رذ ها، ذثج بلومز، با ذسهفاده ذر ذطالعات ت ا لب [59]

[ ذثج بلومز با ذسهفاده 56در ]شود. ج تصيتن رده رز، ذثج بلومز تصويلب  و رتزذن هيوذری تصويج ذطالعات

در  شود.ها، در حوره رکان و تبکيل مستنوسز بجمورد رزها در رجر بلو ذر تغتتجذت ناگ انز پتکسل

جمتب شود و ذرهتار ن ايز با تگتجی رز[ ذثجذت بلومز عيودی و ذفقز با ذسهفاده ذر تبکيل فوري  ذنکذره51]

حاصل رحلز [ با تجمتب ذطالعات 58روش رطجح شکه در ] در يابک.صويج ذنهساب رزذين دو رعتار ب  ت

 .شودمتفتا تصويج ذرريابز رز ،ها و ذطالعات ديکذریذر  جذبز پتکسل

، های تصويجبا شيارش تعکذد رقاديج صفج ضجذيب تبکيل مستنوسز بلو  [55روش رطجح شکه در ]

م  هج چ  نجخ  شکه ذسابتان  در ذين رقال منک. ابز رزرذ ذرري JPEGفشجده شکه با  متفتا تصويج

های در ضجذيب تبکيل مستنوسز بلو  بتشهجی ساری تصويج بتشهج باشک، تعکذد رقاديج صفجفشجده

دهز ب  هج بلو  [، بجذی ورن402تصويج ] 9، ذر نقش  تتزیروشدر ذين  هيچنتن ميک.ب  وتود رزتصويج 

، تصويجی در ذنکذره تصويج ورودی ذسا م  هج پتکسل ذر ذين ش  تتزینقذر تصويج ذسهفاده شکه ذسا. 

 تصويج ورودی ذسا.  درنقش  بتانگج رتزذن تتزی )يا تاری( پتکسل رهناظج 

                                                             
1 Edge strength  
2 Sobel 

3 Sharpness map 
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 های های تشخیص خرابيروشJPEG 2000 

ناشز ذر   جذبز ذثج بلومز، ساری تصويجبجذی فشجده JPEG 2000 روشذرذئ  ر م  ذشاره شک، طوهيان

های ديگجی راننک تاری تصويج و ذثجذت ذرا  ود سبب  جذبز، بصشکرزرذ ب بود  JPEG ساریفشجده

 [400ذولتن مارها بجذی تشصتص پکيکه حلقوی شکن، رعتار رعجفز شکه در ] شود. ذر تيل حلقوی رز

های قوی با ذسهفاده ذر عيلگجهای ذسا. در ذين روش، پکيکه حلقوی شکن پتجذرون لب  4VRMنام ب 

گجدد م  فق  شود. در ذين ذلگوريهم، ذبهکذ راسکز ذر تصويج ذيجاد رزگتجی رزذنکذره 2شناسزريصا

عنوذن ايز ب دهک. سپس در ذين نوذحز، وذريانس شکت روشنهای قوی رذ نشان رزنوذحز پتجذرون لب 

[ ذر ضجذيب تبکيل روتک تصويج بجذی ذرريابز متفتا تصاويج 404در ]شود. گتجی رزرعتار رکنظج ذنکذره

دذر ضجذيب هتسهوگجذم گجذديان ت ا ،ذسا. در ذين روش شکهذسهفاده  JPEG 2000فشجده شکه با 

 يابک.يج تصصتص رزذرهتاری ب  هج تصو ،شود و با توت  ب  رقاديج منرحاسب  رزتصويج روتک 

 معیارهای مستقل )ناآگاه( از نوع خرابي -9-7-9-2

ذنک، صورت هي  رنظوره طجذحز شکهبج ز ذر رعتارهای ذرذئ  شکه در حوره ذرريابز متفتا تصويج، ب 

چنک رعتار رسهقل ذر نور  جذبز در مننک. ذی م  روی يک  جذبز  اص ذر تصويج تيجمز نيزگون ب 

ذنک. در ذغلب ذين رقاالت چنک نور  جذبز ذر تيل :  جذبز ذثج بلومز [ رعجفز شکه401-409رجذتع ]

شونک. در ، تاری، و نويز در نظج گجفه  رزJPEG 2000،  جذبز ذثج حلقوی حاصل ذر JPEGحاصل ذر 

، بزی ذرريانور رعتارها و ذينها رصکوش شکه ذسا،  جذبزذين وذقع متفتا تصويج ورودی توس  يکز ذر 

 .مننکذرريابز  رذ دیومتفتا تصويج وربايک بهوذننک ، تصويج ن ذطالر ذر نور  جذبزبکو

مننک بنکی رک  رزصورت يک رسئل  مالسها، رسئل  رعتار ذرريابز متفتا تصويج رذ ب ذغلب ذين روش

ها وشين رذبتنک. های  اص رجتب  با متفتا تصويج، مرورش رزبنک با ذسهفاده ذر ويژگزم  در من، مالس

بنکی تقستم 9و رعتارهای نارطلع ذر نظج ذنسانز 9توذن در دو دسه  رعتارهای رطلع ذر نظج ذنسانزرذ رز

                                                             
1 Visible Ringing Measure  
2 Morphology 

3 Opinion aware 
4 Opinion Unaware (Opinion Free) 
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بز ها عارل ذنسانز، تصاويج رذ ذررشتامجد. رعتارهای رطلع ذر نظج ذنسانز، ب  نهايج ذرريابز متفز م  در من

 هایعبارت ديگج، بجذی مرورش ستسهمذی در نظج گجفه  ذسا، وذبسه  هسهنک. ب ها نيجهو بجذی من

 ک.جذی تصاويج رصهلف، در ذ هتار باشب DMOSيا  MOSيادگتجی نتار ذسا م  نيجذت 

م  مرورش يک ستسهم يادگتجنکه بج ربنای ذرهتارذت تای مندر رعتارهای نارطلع ذر نظج ذنسانز، ب 

ذنک. کهدسا مرهای با رجتع ب عيا  روششود م  ذر ذمتفز ذنسانز باشک، ذر ذرهتارذت سا هگز ذسهفاده رز

جذی عنوذن تصيتن  وبز بتوذننک ب رعتارهای با رجتعز م  وذبسهگز بااليز با نظجذت ذنسانز دذرنک، رز

  حساب مينک.من ب 

 بندیجمع -9-5

اشک. ب جذبز روتود در نوذحز رصهلف تصويج ب  يک رتزذن بجذی ستسهم ديکذری ذنسان مرذردهنکه نيز

ز دذشه  ساری تصويج تثثتج بسزذيتوذنک در فشجدهن رنظور ذطالر ذر عيلکجد ستسهم بتنايز ذنسان رزبکي

که ذسا. تصويج ذشاره ش ذرريابزستسهم بتنايز ذنسان در  دقاب  نکاتز در رذبط  با باشک. در ذين فصل، 

ابز فشجده شکه ذرري متفتا تصاويج م  نتار ذساساری باذتالف های فشجدهروشبجذی ذرريابز عيلکجد 

های ذرريابز متفتا تصويج با ذر روش ،تصويج رجتع با توت  ب  وتود يا عکم وتود شود. در ذين روذرد

رجوری بج رعتارهای ذرريابز متفتا تصويج ذنجام  ،شود. در ذين فصلرجتع يا بکون رجتع ذسهفاده رز

  شکه ذسا.
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 فصل چهارم:

پردازش برای بهبود نرخ پیش

 سازیفشرده
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 مقدمه -4-5

 ذنک. هجهای رهفاوتز ذرذئ  شکهساری تصويج ذنجام گجفه  و روشتامنون مارهای ريادی در رورد فشجده

شناسايز  بادهنک. ساری رهفاوتز رذ ذرذئ  رزفشجده نجخها بج روی تصاويج رصهلف، يک ذر ذين روش

 نجخپجدذرش، ها در رجحل  پتشمن ساری و تقوياثتجگمذر در يک ذلگوريهم فشجدهپارذرهجهای تث

جدذرش پرجوری بج رقاالت در ررتن  پتش ،توذن ب بود بصشتک. در ذين فصلساری من ذلگوريهم رذ رزفشجده

 . شکه ذسارطجح در ذين رسال   پجدذرش پتشن ادیهای پتشتصويج و روش

  پردازش تصویرپیش -4-2

توذن روی تصويج ذنجام دذد تا نجخ نتز رز رذ هايزرشپجدذپتشساری، عالوه بج ذرذئ  يک روش فشجده

پجدذرش . قابل ذمج ذسا، ذقکذرات ذنجام شکه در پتشيابکب بود  ساریهای فشجدهروشساری فشجده

صويج ذعيا  رعکوس عيلتات ب  تيعنز با  پميج باشک.طور مارل و يا تا حکود ريادی بجگشاتصويج بايک ب 

نقش  نيودذر بلومز، 4-9شکل  دسا ميک.نزديک ب  تصويج ذولت  ب پجدذرش شکه، تصويجی پتش

 دهک. ساری تصويج رذ نيايش رزپجدذرش در فشجدهپتش

 

 

 

 

 

 ساری تصويج.پجدذرش بجذی ب بود نجخ فشجدهپتش مارگتجیب نيودذر بلومز  -4-9شکل 
 

ز دذرد. عوذرلز چون تنور تصويج رورد نظج بسهگ رحهوذیساری، ب  يک روش فشجدهساری فشجدهنجخ 

اری سهای رجاور و هيوذر بودن تصويج، در رتزذن فشجدهسطوح  امسهجی، يکسان بودن رقاديج پتکسل

های رجاور با رقاديج يکسان در تصويج هج چ  تعکذد پتکسل عنوذن رثا ،ذی دذرنک. ب تصويج ذهيتا ويژه

هج چ  تصويج هيچنتن صويج  وذهک دذشا. ساری من تمارذيز باالتجی در فشجده RLEبتشهج باشک، 

شدهيابیر بازیتصو  

یر ورودیتصو  کدگذار  

 کدگشا
معکوس 

 پردازشپیش

پردازشپیش  

 تصویر

فشرده شده   
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با نجخ باالتجی من تصويج رذ فشجده  JPEGهيوذرتج باشک و تزئتات ميهجی در من وتود دذشه  باشک، 

پجدذرش رناسبز بج روی تصويج ذنجام شود تا ساری، بايک پتشرو بسه  ب  هج روش فشجدهذر ذينمنک. رز

 ود بصشتک. ساری رذ ب بروش فشجده من بهوذن عيلکجد

 تصویرپردازش پیشدر زمینه  مروری بر مقاالت -4-9

  ها در رجحلساری و تقويا منثتجگمذر در يک روش فشجدهه شک، با شناسايز عوذرل تثطور م  ذشارهيان

 پجدذرشپتش نقش مارذيز رغمعلز ب بود بصشتک.توذن رزساری رذ عيلکجد من روش فشجده ،پجدذرشپتش

 بج ربهنز روشز[ 408] در. ذسا گجفه  قجذر توت  رورد ميهج روضور ذين تصويج، ساریفشجده در

 پجدذرش،پتش روش ذين. ذسا شکه ذرذئ  تصويج  امسهجی سطوح تنور ماهش بجذی ر کذدهم راتجيس

 296×296 ذر بزرگهج تصويج ذنکذره ذگج - رذ هافين روش ساریفشجده نجخ ذتالفبز روش يک عنوذن ب 

 هيبسهگز ذفزذيش ربنای بج ذتالفزبز پجدذرشپتش روش[ 405] در. دهک ب بود توذنکرز -باشک 

. شودرز تقستم 92×92 ثابا هایبلو  ب  تصويج روش، ذين در. ذسا شکه ذرذئ  تصويج هایپتکسل

 تا يابنکرز تغتتج  امسهجی سطوح رقاديج رناسب، نگاشا تکو  ميک ب  بلو  هج ذرذی ب  سپس

 و ثابا ذنکذره با هايزبلو  ذر م  ذسا ذين در روش ذين نقص. يابنک ماهش سطوح ذين تتغتتجذ دذرن 

 رياد تصويج در شکه ذيجاد هایبلو  تعکذد ذساس ذين بج. شودرز ذسهفاده پجدذرشپتش بجذی موچک

 لقاب فضای شود،رز ذ تجه نتز من ب  رجبوط نگاشا تکو  بلو ، هج ذرذی ب  م منجايز ذر. شک  وذهک

 شکه ذرذئ [ 440] در روش ذين يافه ب بود نسص . شک  وذهک نگاشا تکو  ساریذ تجه صجف توت ز

 و بزرگهج پنججه ذنکذره ،يکنوذ ا نوذحز بجذی. شودرز گجفه  نظج در رهغتج پنججه ذنکذره من، در م  ذسا

 هایبلو  تعکذد روش، نذي در چ  ذگج. شودرز لحاظ موچکهج پنججه ذنکذره رهجذمم، بافا با نوذحز بجذی

 تکو  ساریذ تجه بجذی توت ز قابل حجم هيچنان ولز يابکرز ماهش تصويج هج بجذی شکه ذيجاد

 . شودرز رصجف نگاشا
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 هج بجذی گجذفز تصويج، ذر سطج هج هایپتکسل ب  توت  با[ 444] در شکه رطجح پجدذرشپتش روش در

 رقاديج م طوری ب  ذسططا گجذف ذين در ب تن  رسططتج يک يافهن ،من هکف م  شططودرز ذيجاد سطططج

 هج روی بج م  نگاشهز ب  توت  با وذقع در. گتجنک قجذر سطج يک در هم رجاورت در رشطاب  هایپتکسطل

 هایپتکسططل م  يابنکرز تغتتج طوری هاپتکسططل  امسططهجی رقاديج گتجد،رز ذنجام تصططويج ذر سطططج

 قابلتا حکی تا شططکه پجدذرشپتش تصططويج ذين. گتجنک قجذر هم رجاورت در يکسططان رقاديج با بتشططهجی

JPEG ب  4وذيهجبز ذلگوريهم ميک ب  ذصططلز تصططويج هتسططهوگجذم[ 442] در. بصشططکرز ب بود رذ 

. گجددرز ادذيج هتسهوگجذم ذين با رهناظج تصويج سپس. شطودرز تبکيل ميهج منهجوپز با هتسطهوگجذرز

 .  دهکرز ذفزذيش تصاويج ذر بج ز روی بج رذ JPEG اریسفشجده قابلتا شکه، پجدذرشپتش تصويج ذين

 JPEGب بود عيلکجد  یبجذ نتگوسطط زحجمه لهجتبا ذسططهفاده ذر ف ذتالفزبا پجدذرششتروش پ[ 449]در 

ج ذر بتن ی تصويذطالعات فجمانس باال)بستاری ذر  تاری جيتصو لهج،تف نيذرذئ  شطکه ذسطا. با ذسهفاده ذر ذ

تا حجم من ماهش  گجددزشکه ذعيا  ر پجدذرششتپ جيتصو نيذ ب  JPEG .دشطوزر جاديذ رفه  ذسطا(

 زحجمه لهجتعکس عيل فشططود، سططپس ذنجام رز JPEGذبهکذ مکگشططايز ، جيتصططو زابيبار ی. بجذابکي

 اتقابل زحجمه یلهجهاتم  فيزذر منجا ز. ولشططودزذنجام ر تصططويج مکگشططايز شططکه یبج رو نتگوسطط

 رونيرهفاوت ذسططا. ذر ذ یتا حکود  تذول جيشططکه با تصططو زابيبار جي، تصططونکذرنک ز وب یجپميبارگشططا

 رورد قبو  وذقع شود.  ،روش نيذ یجيپمتا بارگشا ود،ني تار زرذ تن ا ذنکم جيتصو سابايزر

 تصويج هایپتکسطل بتن رکانز هایذفزونگز ذر ذسطهفاده با ذتالفبز سطاریفشطجده روش يک[ 449] در

 هایسهون رقاديج ذر تصويج فجد هایسهون هایپتکسل رقاديج تفاضل روش، ذين در. ذسا شکه پتشن اد

 هایسهون رقاديج و شکه نگ کذری راتجيس يک در تفاضل رقاديج سپس. گجددرز رحاسطب  رجاور رو 

 رقاديج ذين ب  سطططجی صططورت ب  تفاضططل فجمينک ،رجحل  ذين در. شططونکرز لحاظ بعکی تکجذر بجذی فجد

 سطجهای و شونکرز نگ کذری راتجيسز در تفاضل ذر حاصل رقاديج قبل رشاب . شودرز ذعيا  باقتيانکه

 ذعيا  هاسهون و سططجها روی بج تکجذری صطورت ب  فجمينک ذين. شطونکرز لحاظ بعکی تکجذر بجذی فجد

                                                             
1 Viterbi 
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 تفاضل يجادرق سجذنجام. بجسک شکه تعجيف قبل ذر مسهان  رقکذر يک ب  باقتيانکه تصويج ذنکذره تا شطودرز

 روش ساریفشجده نجخ. شونکرز مک منهجوپز مکگمذر يک با ،ذسا ميهج رجتع تصويج ذر من منهجوپز م 

   .ذسا ذتالفبز JPEG ب  نزديک پتشن ادی

های قابل ساری رنجج ب   جذبزساری ب  ذرذی نجخ رياد فشجدههای فشجدهطور م  ذشطاره شک، روشهيان

د ب بو مار بجذیيک رذه پجدذرش تغتتج ذنکذره تصططويجپتششططونک. رزتوت ز در تصططويج فشططجده شططکه 

، ذبهکذ ذنکذره تصططويج ماهش هاذين روشدر . ذسططاسططاری سططاری در نجخ رياد فشططجدههای فشططجدهروش

طور م  رشصص ذسا با شطود. هيانسطاری مک رزيابک، سطپس تصطويج حاصطل با يک روش فشطجدهرز

رو فضططای ميهجی بجذی شططونک، ذر ذينهای تصططويج حمف رزپتکسططلماهش ذنکذره تصططويج، تعکذدی ذر 

سططپس فجمينک  ،شططودرزذبهکذ تصططويج مکگشططايز  ،سططاری تصططويج نتار ذسططا. در رجحل  باريابزذ تجه

د تا تصويجی در ذنکذره تصويج ذولت  ب  دسا ميک. ذر طجفز شوذنجام رز تصويج حاصلنيايز بج روی بزرگ

، رنجج ب  ذر بتن رفهن بج ز ذر تزئتات )مطاهش ذنطکذره و ذفزذيش ذنکذره( يجفجمينطک تغتتج ذنطکذره تصطططو

ز رطجح يهارو روشک. ذر ذينمنهايز رذ نتز بج روی تصططويج حاصططل ذيجاد رز جذبز شططود وتصططويج رز

يا با تصيتن تزئتات ذر دسا رفه  در  ،دهنکشطکنک م  تغتتج ذنکذره تصطويج رذ ب  صورت وفقز ذنجام رز

 .[445-449] بصشنکتغتتج ذنکذره تصويج، متفتا تصويج رذ ب بود رز فجمينک

ب  ذرذی نجخ بتهز مم پتشن اد  JPEGبجدذری بجذی ب بود مارذيز نيون  نجخ [ يک روش ماهش449ر ]د

 JPEGو مکگشای  گمذر طای مک شود وتقستم رزهايز شکه ذسا. در ذين روش، ذبهکذ تصويج ب  بلو 

عتتن ت تصويجبجدذری بجذی نجخ ماهش نيون شود، سپس بجذساس رقکذر  طا،   رزبجذی هج بلو  رحاسب

 شود.رز

 شود. سپستقستم رز 46×46های ، ذبهکذ تصويج ذولت  ب  بلو [446پجدذرش رطجح شکه در ]پتشدر 

[ 441در ]ميک. بجدذری بجذی هج بلو  با سعز و  طا در مکگمذر ب  دسا رزنجخ و ت ا ماهش نيون 

[، 420] 4ساری نجخ  جذبزشود. سپس با توت  ب  رعتار ب تن تقستم رز 46×46های هکذ تصويج ب  بلو ذب

                                                             
1 Rate Distortion Optimization 
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نيايز م  با روش موچکيا ذين ،تقستم شود 8×8شود م  ميا ذين بلو  ب  چ ار بلو  گتجی رزتصيتم

 در رجحل ونک. شفشجده رز JPEGهای تصويج حاصل با تقستم گجدد. در ذنه ا بلو  8×8ب  يک بلو  

  فجذ شکه توسنيايزهای موچکبلو ضجذيب تبکيل مستنوسز تصويج،  ، پس ذر مکگشايزباريابز

 شونک. تبکيل رز 46×46ب  ذنکذره  4پميجیتفکتک

 ،های تصويج با نجخ بجذبجتيام بلو  ذنکذره [ ذبهکذ تصويج با فتلهجهای ت هز هيوذر شکه سپس448در ]

و با  شکهر تعتتن ت ا رناسب بجذی فتلهج مجدن، گجذديان هج بلو  رحاسب  ک. ب  رنظويابماهش رز

وش توذن با هج رشود. تصويج حاصل رذ رزتوت  ب  رقاديج من، ت ا رناسب بجذی فتلهج مجدن تعتتن رز

بج  نيايزساری، مک نيود. در مکگشا رعکوس فجمينک فتلهج هيوذرسار ت هز و سپس عيل بزرگفشجده

شود. رشکل ذين روش ذين ذسا م  فجمينک مکگشايز من، بار رحاسباتز تصويج ذنجام رزی هابلو روی 

 ريادی نتار دذرد. 

 ساریيابک و فشجدهمل تصويج با يک نجخ ثابا ماهش رز ، ذنکذره[445] پجدذرش رطجح شکه درپتش در

ئتات ذر دسا رفه  ، تز[424] 2شود. سپس با ذسهفاده ذر نيايش تنکبج روی تصويج حاصل ذنجام رز

ذی ار نا رفه  تصويج با ذسهفاده ذر وذژهشود. در ذين رقال  تزئتات ذر دستصويج در مکگشا تصيتن رده رز

 𝑓𝑏ذر يک تصويج پاي   𝑓توذن فجض مجد م  هج تصويج شود. رزم  ذر قبل مرورش يافه ، تصيتن رده رز

حاصل ذر دو توذن تصويج (. تصويج پاي  رذ رز4-9ط  تشکتل شکه ذسا )رذب 𝑓𝑒و يک تصويج تزئتات 

وذن تو تصويج تزئتات رذ نتز رز در نظج گجفا،فجمينک ماهش ذنکذره و ب  دنبا  من ذفزذيش ذنکذره تصويج 

 تزئتات ذر دسا رفه  در ذين فجمينک دذنسا.

9-4 𝑓 ≈ 𝑓𝑏 + 𝑓𝑒 

يافه  و نسص  ذعوتا  168×942 ذنکذرهرجتع در  تصويج مرورشز 29، در ذين روش نار بجذی ذيجاد وذژه

مذری، گکنيايز، متصويجی ذسا م  بجذساس موچک ،يافه شکه ذسا. نسص  ذعوتا  در نظج گجفه ها من

ها و م  ذين عيلتات لب طور م  ذشاره شک، ذر منجايزنيايز ب  دسا مرکه ذسا. هيانمکگشايز و بزرگ

                                                             
1 Super resolution 2 Sparse representation 
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تصاويج مرورشز ب  دو تصويج فجمانس باال و مننک، چار ذعوتا  رزنوذحز فجمانس باالی تصويج رذ د

بجذی ذيجاد شود. ذی ذر نوذحز فجمانس باالی تصويج ت ت  رزنار شونک و وذژهفجمانس پايتن تقستم رز

 ،م  در رجيور شودرزتبکيل  5×5در ذنکذره  4هايزب  تک  فجمانس باال هج يک ذر ذين تصاويجنار ، وذژه

ميک. رنظور ذر رو  تک ، دو تک  فجمانس باال ذر تصويج رجتع و رو  تک  ب  دسا رز قابل توت زتعکذد 

 . شودنار  ذيجاد رزها، دو وذژهذسا. با ميک ذين رو  تک يافه  ذعوتا تک  رهناظج در تصويج 

شود. رز جموردنيايز، تزئتات ذر دسا رفه  تصويج بپس ذر ذنجام دو فجمينک مکگشايز و بزرگدر گتجنکه 

باال ب   تصويج فجمانس سپسشود. ذبهکذ تصويج ب  دو تصويج فجمانس باال و فجمانس پايتن تجزي  رز

نار  حاصل ذر وذژهبا تجمتب  طز ذر چنک تک  در و بجذی هج تک  ذر تصويج،  شکهتقستم  5×5های تک 

  با رجتب نار های رهناظج ذر وذژهذر تک با ذسهفاده  شود.ذی بجمورد رزيافه  مرورشز، تک تصاويج ذعوتا 

صويج ت ،شود. در پايان، هج تک  ذر تصويج تزئتات در گتجنکه تصيتن رده رزنسص  رجتع تصاويج مرورشز

ن تيع مجده تا متفتا تصويج ب ساری شود. نهايج نشا فجمانس پايتن فجمانس باالی حاصل رذ با تصويج

رذ  JPEG 2000 عيلکجد 2/0تا  02/0ذرذی نجخ بتا بج پتکسل  پتشن ادی ب  شپجدذرپتشدذده ذسا م  

  تصويج حاصل قابل رشاهکه ذسا.ذی ميهجی در و ذثج لجرش حاشت  ب بود بصشتکه ذسا

 )نوآوری(پردازش پیشنهادی های پیشروش -4-4

ين ر ذساری دذرد، دهای فشجدهپجدذرش تصويج نقش بسزذيز در مارذيز عيلکجد روشم  پتشذر منجايز

های روشب بود نجخ ذفزذيش ذفزونگز در تصويج و در نهتج  بجذی  پجدذرشرسال  چنک روش پتش

ه رحکوده پويای تصويج، تغتتج چتکران تصويج و تغتتج ذنکذرتغتتج  پتشن اد شکه ذسا. ساری تصويجفشجده

، ساریفشجدهبجذی هج روش  ،قابل ذمج ذساپجدذرش پتشن ادی در ذين رسال  ذسا. تصويج س  پتش

 پجدذرش پتشن ادی رطجح شکه ذسا. های پتشدر ذدذر  روش پجدذرشز رناسب با من نتار ذسا.پتش

 

                                                             
1 Patch 
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 پویای تصویر  محدوده تغییربرای  پردازشپیش -4-4-5

، JPEGهيچون  ساریفشجده هایروش عيلکجد ثتج بسزذيز درپويای تصويج، تث رحکودهش يا ذفزذيش ماه

JPEG 2000  جدذرش پدر س  ريجبصش بعکی در رذبط  با چگونگز تثثتج ذين پتش دذرد. پتشگوو مکگمذر

در رذبط  با چگونگز تغتتج  ،شکه ذسا. در ذين قسيا شجح دذدهساری های فشجدهبج روی نجخ روش

پويای تصويج بايک رحکوده  فجمينک تغتتجقابل ذمج ذسا  بحث شکه ذسا.پويای تصويج رحکوده 

 یصويج، تنيايکروضور رذ رعايا  ذينذگج بهوذن عيلگجی رذ ب  تصويج ذعيا  نيود م   پميج باشک.بارگشا

[ نگاشا 4,0ها ب  باره ]گجدد. ذگج رقاديج پتکسلذيجاد رز ساریهای فشجدهروش نجخرناسب بجذی ب بود 

ج ديگجی نظتنيايک. با ذسهفاده ذر عيلگجهای  رذ بجموردهيابنک، عيلگج توذن قادر  وذهک بود م  ذين هکف 

پميجی نصوذهنک دذشا. توذن وضوح تصويج رذ تغتتج دذد ولز قابلتا بارگشاچ  رز تيع و ضجب ذگج

س  نيودذر رجبوط ب  عيلگجهای توذن، ضجب و تيع رذ بج روی رقاديج سطوح  امسهجی در  2-9شکل 

 دهک.[ نشان رز4,0باره ]

 
,𝑔(𝑥ذلف( نيودذر  𝑦) = 𝑓𝑎(𝑥, 𝑦) 

 
,𝑔(𝑥ودذر ب( ني 𝑦) = 𝑎 × 𝑓(𝑥, 𝑦) 

 
,𝑔(𝑥پ( نيودذر  𝑦) = 𝑎 + 𝑓(𝑥, 𝑦) 

 ها با ذعيا  عيلگجهای توذن ذلف(، ضجب ب( و تيع پ(.نيودذرهای تغتتجذت سطوح  امسهجی پتکسل -2-9شکل 
 

های تصويج ذولت  و رحور عيودی، رقاديج ذين نيودذرها، رحور ذفقز، رقاديج سطوح  امسهجی پتکسلدر 

طور م  در ذين نيودذرها رشصص ذسا، باشنک. هيان امسهجی پس ذر ذعيا  عيلگج رجبوط  رزسطوح 

ذرذی رقاديج رصهلف نيا، هيچنان های حاصل ذر عيلگج توذن ب رقاديج تکيک سطوح  امسهجی پتکسل

م  در عيلگجهای ضجب و تيع، رقاديج تکيک سطوح راننک. در حالز[ باقز رز4,0در رحکوده رجار ]
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رو ذين نيودذرها قابلتا شونک. ذر ذين[  ار  رز4,0های تصويج ذغلب ذر رحکوده رجار ]امسهجی پتکسل 

 مننک. يتک رزثپميجی عيلگجهای ضجب و تيع رذ تپميجی عيلگج توذن و عکم  اصتا بارگشابارگشا

ر وذحک بجسنک، ها ب  توذن عکدی موچکهج ذدهک م  ذگج رقاديج پتکسلذلف( نشان رز 2-9 نيودذر شکل

ميک. رز دساشونک، در نهتج  تصويجی روشن ب سيا رقکذر يک رهيايل رزهای حاصل ب رقاديج پتکسل

سيا  های حاصل بها ب  توذن عکد بزرگهج ذر وذحک بجسنک، رقاديج پتکسلم  ذگج رقاديج پتکسلدرصورتز

هج چ  رقاديج نيا ذر عکد يک دورتج  طور ملز،گجدد. ب شونک و تصويجی تتجه حاصل رزصفج رهيايل رز

گون  م  باره وستعز ذر سطوح شود، بکينباشنک، دذرن  تغتتجذت سطوح  امسهجی تصويج حاصل ميهج رز

يابک. در نهتج  تصويجی با وضوح مم ذيجاد  امسهجی ب  باره موچکز ذر سطوح  امسهجی نگاشا رز

 باشک. يا نيزؤگجدد م  بستاری ذر تزئتات تصويج در من قابل ررز

پميجی دذشه  باشک، نتار ذسا م  م  عيلگج توذن  اصتا بارگشاطور م  ذشاره شک، بجذی ذينهيان

پميجی ذرذی هج رقکذر نيا بارگشا[ نگاشا دذد. در ذين باره، ب 4,0ها رذ ب  باره حقتقز ]رقاديج پتکسل

,𝑓(𝑥پجدذرش بج روی تصويج ذولت  تشعيل پ 2-9ميک رذبط  عبارت ديگج ذگج ب مارل وتود دذرد. ب  𝑦) 

 :ذنجام گتجد 𝑎با رقکذر نيای 

9-2 𝑔(𝑥, 𝑦) = 255 × (
𝑓(𝑥, 𝑦)

255
)𝑎 

 نيود: زابيرذ بار  تذول جيتصو توذنزر 9-9با رذبط  

9-9 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 255 × (

𝑔(𝑥, 𝑦)

255
)

1
𝑎

 

هج پتکسل ذر تصويج ب  چ ار بايا فضا نتار م  رقکذر هج پتکسل يک عکد حقتقز ذسا، با توت  ب  من

ساری رناسب نتسا. ذر ميک ذين نور دذده بجذی فشجده وذهک دذشا. بجذين ذساس نيايش تصويج ب 

پجدذرش شکه با عيلگج توذن رذ بايک ب  دذده نور يک بايهز صحت  رثبا تبکيل نيود. رو، تصويج پتشذين

ان رقکذرش -دلتل  طای رحاسباتب  -در حتن تبکيل نور دذده ها با ذين عيل، بج ز ذر رقاديج پتکسل

وذن پجدذرش شکه رذ ب  تم  تصويج پتش اطج ذين  طای تبکيل، ريکن ذسا هنگارزيابنک. ب تغتتج رز
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رذی ذصورت مارل باريابز نشود. ذلبه  ذين  طای تبکيل ب رسانتم، تصويج ذولت  ب رعکوس من عکد رز

 يکسان نتسا.  ،رقاديج نيای رهفاوت

و رقکذر  PSNRثتج رقاديج نيای رصهلف عيلگج توذن بج روی تعکذد سطوح  امسهجی، بجذی نشان دذدن تث

ه  شکه ذسا. ذبهکذ [ در نظج گجف299,0رقکذر صحت  رصهلف در باره ] 296تايز با 296منهجوپز، بجدذری 

دذر حاصل ب  رقاديج صحت  تبکيل شود، سپس رقاديج بجپجدذرش رزذين بجدذر پتش 2-9رطابق رذبط  

شود. رطابق ب  رقاديج صحت  حاصل، بجدذر ذولت  باريابز رز 9-9شونک. پس ذر من، با ذعيا  رذبط  رز

ا، تعکذد شود و بسه  ب  رقکذر نيذنهظار ب  دلتل  طای تبکيل، رقاديج بجدذر ذولت  ب  طور مارل باريابز نيز

نيودذر تعکذد سطوح  امسهجی باريابز شکه بجذی رقاديج  9-9شکل رهفاوت ذسا.  ،ج باريابز شکهرقادي

 دهک. نيای رهفاوت در عيلگج توذن رذ نشان رز

 
در عيلگج توذن بجذساس دو رذبط  نيودذر تعکذد سطوح  امسهجی بجدذر باريابز شکه بجذی رقاديج رصهلف نيا  -9-9شکل 

 . 9-9و  9-2
 

ثتجی در تعکذد سطوح  امسهجی ذيجاد رقکذر نيای يک، تثيودذر رشصص ذسا طور م  در ذين نهيان

يک فاصل   عکد شود. هج چ  رقکذر نيا ذرسط   امسهجی ب  طور مارل باريابز رز 296منک و نيز

شکل  ود.شگتجد، تعکذد سطوح  امسهجی باريابز شکه ميهج رز)رقاديج بزرگهج يا موچکهج ذر يک( رز

 2-9در عيلگج توذن بجذساس دو رذبط   که رذ بجذی رقاديج رصهلف نيابجدذر باريابز ش PSNRنيودذر  9-9

کذر نيای بجدذر باريابز شکه با رق PSNRطور م  در ذين نيودذر رشصص ذسا دهک. هياننشان رز 9-9و 

ود. شگتجد متفتا بجدذر باريابز شکه بکتج رزن ايا ذسا. هج چ  رقکذر نيا ذر يک فاصل  رزيک، بجذبج بز

 بتشهج ذسا. ،ا متفتا بجذی رقاديج نيای بزرگهج ذر يکذين ذف
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 .9-9و  2-9در عيلگج توذن بجذساس دو رذبط   بجدذر باريابز شکه بجذی رقاديج رصهلف نيا PSNRنيودذر  -9-9شکل 
 

ساری قادرنک من تصويج رذ با های فشجدهرطابق نظجي  ذطالعات هج چ  منهجوپز تصويج ميهج باشک، روش

-9پجدذرش شکه )رطابق رذبط  ر پتشثتج رقکذر منهجوپز بج روی بجدذث. ت[4] ی فشجده نياينکبتشهج نجخ

دهک، بجدذر نشان دذده شکه ذسا. ذين نيودذر نشان رز 9-9( با رقاديج نيای رهفاوت در شکل 2

بتشهجين رقکذر منهجوپز و سايج  ،پجدذرش نشکه(شکه با رقکذر نيای يک )بجدذر پتشپجدذرش پتش

رقکذر منهجوپز ميهجی دذرنک. در وذقع هج چ  رقکذر نيا ذر يک فاصل   ،پجدذرش شکهدذرهای پتشبج

شود. قابل توت  ذسا م  ذفا رقکذر منهجوپز بجذی رقاديج نيای ميهج گتجد، رقکذر منهجوپز ميهج رزرز

 بتشهج ذسا.  ،ذر يک

 

و  2-9اديج رصهلف نيا در عيلگج توذن بجذساس دو رذبط  بجذی رقشکه  باريابزذر نيودذر رقاديج منهجوپز بجد -9-9شکل 

9-9. 
 

توذن نهتج  گجفا ذگج توريع سطوح  امسهجی در تصويج يکنوذ ا باشک و با توت  ب  ذين نيودذرها رز

، رقاديج نيای ميهج ذر يک، عيلکجد نزديک باشک 296 تعکذد سطوح  امسهجی روتود در تصويج ب 

 ز در رقکذرريجذ ذين رقاديج نيا رنجج ب  ماهش قابل توت ک. نبصشود رزب برذ ساری فشجده هایروش

ولز در تصاويج  ذسا. بزرگزرقکذر  ،حاصل ذر ذين رقاديج نيا PSNRم  شود، در حالزمنهجوپز تصويج رز

سط   امسهجی ريکن ذسا روتود  296و تيارز ، باشکلزورا توريع سطوح  امسهجی يکسان نيز
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عيلکجد  ،پجدذرش شکه با رقاديج نيای ميهج ذر يکتصاويج پتش ،توذن گفانيزيوذره ه بنابجذين ،نباشک

پجدذرش شکه با رقاديج نيای بزگهج ذر يک ب بود ساری رذ بتشهج ذر تصاويج پتشهای فشجدهروش

  بصشنک.رز

  با کاهش محدوده پویای تصویر JPEGبهبود عملکرد  -4-4-5-5

رحسوب  JPEGساری فشجده نجخوضوح تصويج، يکز ذر عوذرل ر م در طور م  ذشطاره شک، رتزذن هيان

قادر  JPEGشططود. هج چ  وضططوح تصططويج ميهج باشططک، تزئتات ميهجی در من قابل نيايش ذسططا و رز

 پجدذرششتروش پ کي سططال ،ر نيدر ذگون  تصططاويج رذ فشططجده نيايک.  وذهک بود با رتزذن بتشططهجی ذين

روش،  نيذرذئ  شکه ذسا. ذبجذی تصاويج طبتعز  JPEGساری فشجدهنجخ  شيرنظور ذفزذب  ذتالفزشب  ب

با  یجيو تصططو ماهش دذدهرذ  جيتصططو رحکوده پويای ج،يتصططو هایکسططلتپ یبا ذعيا  عيلگج توذن بج رو

عيلگج توذن ب  صطورت سجذسجی ب   پتشطن ادی قابل ذمج ذسطا، در روش. کنيايزر جاديذ نيتوضطوح پا

بج ز نوذحز وضوح سطا، لمذ ريکن ذسطا وضوح بج ز ذر نوذحز تصويج ماهش و تصطويج ذعيا  شطکه ذ

شطططود م  رقکذر نيا در عيلگج توذن طوری ذنهصاب رز در روش پتشطططن ادی، در وذقعک. ذفزذيش يابديگج 

 تج باشک.ماهش وضوح تصويج بجتسه 

تالف ذبا نکيفجم کساری يی. چنکباشکزر یسطاریو چنک زنوسطتمسط ليبکت ،JPEGدر  زدو گام ذصطل

)ذغلب  جيتصو اتذر ذطالعات مم ذهي ز، بج JPEGشطکه در  فيذر قبل تعج سيراتج کيذسطا م  طبق 

وضوح  ج،يبا ذعيا  عيلگج توذن ب  تصو ز. وقهشونکز( حمف رزنوستمسط ليتبک یفجمانس باال بيضطجذ

 بيجذنسبا ب  ض زرقکذر موچک زنوسطتمسط ليتبک یفجمانس باال بيضطجذ ذری ارتبسط ابک،يمن ماهش 

 بيب  ضططجذ سططارییذسططاس با ذعيا  چنک ني. بجذجنکگتزنشططکه ر پجدذرششتپ جيرهناظجشططان در تصططو

 زنوستمس ليتبک یباالفجمانس  هایلف ؤذر ر یارتشطکه، بسط پجدذرششتپ جيتصطو زنوسطتمسط ليتبک

ساری رجحل  چنکیدر ذنجام شطود،  جيتصطو یبج رو پجدذششتپ نيذگج ذ در وذقع، .جنکگتزرقکذر صطفج ر

 پجدذرششتپ نيبا ذ رونيذر ذشونک. حمف رز زنوستمس ليتبک یفجمانس باال بيضجذتعکذد بتشطهجی ذر 
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 پجدذرششتپ نيبا ذعيا  ذ ج تهسهنک رذ حمف نيود. در نه یذطالعات ميهج یم  حاو زبيضجذ توذنزر

نشان دذده شکه  6-9ی در شکل روش پتشطن اد نيودذر بلومز. ابکيزب بود ر JPEGعيلکجد  ج،يب  تصطو

 ذسا.

ب   4/0با گام  9/4تا  9/0عيلگج توذن، ده رقطکذر نيطا در رحطکوده  یرقطکذر نيطا بجذ نيب هج نتتتع یبجذ

قابل  .کينمزدسا رشکه با وضوح رهفاوت ب  پجدذرششتپ جيده تصطو رونيذر ذ ک،نگجدزذعيا  ر جيتصطو

-9رقکذر نيا رطابق رذبط   نيذ جذينظج گجفه  نشکه ذسا، ر باره در نيدر ذ کی يذمج ذسا م  رقکذر نيا

رصهلف نشططان  جيتصططو نيچنک یذنجام شططکه بج رو یهازبجرسطط .کينيازني جاديذ جيدر تصططو یجتت، تغ2

 ،رحکوده ني ار  ذر ذ جيو رقاد باشطططک،زرحکوده ر نيعيلگج توذن در ذ ینيا بجذ ن تم  عکد ب  دهکزر

 .  دهنکزر شيروش رذ ذفزذ زها تن ا بار رحاسباتمن زدذرنک و بجرس زفتضع یجيپمبارگشا اتقابل

ب   JPEGمينک م  با ذعيا  دسا رزپجدذرش شطکه ب با توت  ب  ده رقکذر نيای رممور، ده تصطويج پتش

توذن رحاسططب  نيود. بجذی سططاری هج يک رذ رزفشططجدهنجخ پجدذرش شططکه، هج يک ذر ذين تصططاويج پتش

 شونک. سپس رعکوس رقکذر نيا با عيلگج توذنذبهکذ هج يک ذر ذين تصطاويج مکگشايز رزباريابز تصطويج، 

گجدد. بجذی تعتتن رتزذن نزديکز هج يک ذر ذين ( ب  هج يک ذر تصطططاويج حاصطططل ذعيا  رز9-9)رذبط  

شططود. هيچنتن بجذی رقايسطط  تثثتج ها رحاسططب  رزمن PSNRتصططاويج باريابز شططکه با تصططويج ذولت ، 

سطاری تصطويج فشطجده شکه و متفتا فشطجدهنجخ نتار ذسطا م   JPEGجدذرش رممور بج عيلکجد پپتش

پجدذرش نشططکه نتز رحاسططب  گجدد. با رقايسطط  رقکذر بجذی تصططويج پتش JPEGتصططويج باريابز شططکه با 

PSNR  حاصطططل ذرJPEG رقاديج با  پجدذرش نشطططکه()بجذی تصطططويج پتشPSNR  رجبوط ب  تصطططويج

پجدذرش )بجذی تصويج پتش JPEGحاصل ذر  سطاریفشطجدهنجخ و هيچنتن رقايسط  پجدذرش شطکه پتش

 توذن رقاديج نيای مانکيکذ رذ ذنهصاب نيود. پجدذرش رزساری حاصل ذر پتشفشجدهنجخ با  نشکه(
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 .ی تصويجبا ماهش رحکوده پويا JPEGبجذی ب بود عيلکجد  پتشن ادیپجدذرش پتش بلومز نيودذر -6-9شکل 

 

تبکيل تصويج 

 [4,0]ب  باره 

 پجدذرش با توذنپتش

 JPEGمکگمذری 

 2Crرحاسب  

ذ تجه رقاديج نيا و 

 تصويج مانکيکذ

 9/0ذنهساب 

 ب  پارذرهج نيا

ذفزودن 0/4 

نياب    

ذنهصاب تصويج با 

 تجه و ذ 2Cr بتشهجين

 رقکذر نيای ب تن 

مکگمذری با 

JPEG 

 1Cr رحاسب 

  تج

 بل 
  تج

 بل 

 تصويج ورودی

 
 4/9 ≤ نيا 

 PSNR2≥PSNR1  

 و
Cr2>Cr1 

 

 PSNR2رحاسب  

 JPEGمکگشايز

پجدذرش با توذنپس  

مکگشايز با 

JPEG 

  1PSNRرحاسب 
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دسا  ذی بپجدذرش شکهرقاديج نيای مانکيکذ، رقاديجی هسطهنک م  با ذعيا  من ا ب  تصويج، تصويج پتش

نجخ شطططونک م  بصشطططک. يعنز رقاديج نيای مانکيکذ سطططبب رزرذ ب بود رز JPEGميطک م  عيلکجد رز

 ب بود يابک.   PSNRپجدذرش ضين حفظ ساری تصويج، پس ذر پتشفشجده

جخ نپجدذرش شططکه ذر رتان ذين تصططاويج مانکيکذ، تصططويج با بتشططهجين بجذی ذنهصاب ب هجين تصططويج پتش

طور م  ذشاره شک، وقهز وضوح تصويج با ذعيا  عيلگج توذن ب  من گجدد. هيانسطاری ذنهصاب رزفشطجده

پتکذ  پجدذرش شکه رقکذر موچکزيب فجمانس باالی تبکيل مستنوسز ذين تصويج پتشماهش يابک، ضطجذ

عکذد پجدذرش شکه، تسطاری ب  ضطجذيب تبکيل مستنوسز تصويج پتشرو با ذعيا  چنکیمننک. ذر ذينرز

و رشطونک م  ذين ضطجذيب حاوی ذطالعات ذنکمز هسهنک. ذر ذينريادی ذر ضطجذيب فجمانس باال صطفج رز

پجدذرش قادر ذسططا عيلکجد م   طای رحاسطبات هم در عيلگج توذن ناچتز ذسطا، ذين پتشذين  اطجب 

JPEG   رذ ذر هج دو رقولPSNR  ساری ب بود بصشک. در وذقع، در رجحل  باريابز تصويج، با فشطجدهنجخ و

ويج تا ( ب  تصطويج مکگشطايز شطکه، وضوح ذولت  تص9-9توذن با رعکوس رقکذر نيا )رذبط  ذعيا  عيلگج 

 شود. حک ريادی ذحصاء رز

رجتع در  ذلف( يک تصويج 1-9دهک. شکل پتشن ادی رذ ذرذئ  رز ذلگوريهم ذی ذر نهتج نيون  1-9شکل 

توذنسا  JPEGدهک. نيايش رزرذ  JPEGب( نسص  فشجده شکه من با  1-9، و شکل 942×942ذنکذره 

دسا ب  db 49/25تصويج حاصل نتز  NRPS، حجم تصويج رذ ماهش دهک و 49/9ساری فشجدهنجخ با 

ث(  1-9رهای بج روی ذين تصويج در نيودذ JPEGپجدذرش رطجح شکه در ب بود عيلکجد مرک. نقش پتش

ث( رشصص ذسا م  هج يک ذر ده رقکذر نيای ذعيا   1-9شکه ذسا. با توت  ب  نيودذر و  ( نشان دذده 

هج يک ذر ذين ده  PSNR (  1-9ودذر . نينکبصشرذ ب بود رز JPEGساری فشجدهنجخ شکه ب  تصويج، 

، رعکوس رقکذر نيا PSNRدهک. قابل ذمج ذسا بجذی رحاسب  پجدذرش شکه رذ نشان رزتصويج پتش

گجدد. با توت  ب  ذين نيودذر رشصص پجدذرش شکه رهناظج ذعيا  رزب  تصويج پتش 9-9رطابق رذبط  

بتشهجی نسبا ب  تصاويج  PSNR 9/4تا  1/0ديج نيای ذرذی رقاپجدذرش شکه ب ذسا م  تصاويج پتش

جد پجدذرش پتشن ادی بج عيلکثتج پتشثطور م  ذشاره شک، بجذی رقايس  تپجدذرش نشکه دذرنک. هيانپتش



400 

 

JPEG  رو. ذر ذينبا هم لحاظ شونکساری فشجدهنجخ بايک دو رقول  متفتا تصويج باريابز شکه و ،JPEG 

پجدذرش پتش رذ ب  ميک ساریفشجدهنجخ  9/4تا  1/0ذرذی رقاديج نيای ب  ،PSNR، بکون تقلتل توذنسا

عنوذن يک رقکذر نيای مانکيکذ در نظج گجفه  ذفزذيش دهک. هج يک ذر ذين رقاديج نيا، ب  پتشن ادی

ساری پجدذرش ب هجين ذسا م  رنجج ب  درصک فشجدهشود. ذر ذين نياهای مانکيکذ، تصويجی بجذی پتشرز

 گجدد. پجدذرش ذين تصويج ذنهصاب رزبجذی پتش 1/0رو رقکذر نيای ی گجدد. ذر ذينبتشهج

دهک. حجم ذين تصويج رذ نشان رز 1/0پجدذرش شکه با ذعيا  رقکذر نيای پ( تصويج پتش 1-9تصويج 

متلوبايا شکه ذسا. سجذنجام بجذی باريابز تصويج،  JPEG ،4/90 با ساریپجدذرش شکه پس ذر فشجدهپتش

1رعکوس ذين رقکذر نيا )
ت((. در وذقع  1-9گجدد )شکل شکه ذعيا  رز مکگشايز( ب  تصويج ⁄0.7

رذ حکود  JPEGساری فشجدهنجخ  ،JPEGبزرگهج رساوی با  PSNRذرذی پجدذرش رممور توذنسا ب پتش

 درصک بج روی ذين تصويج ذفزذيش دهک.  45

 
 ذلف( تصويج رجتع

 
ب( تصويج فشجده شکه با 

JPEG49.73، حجمKB  ،
PSNR=29.15db 

 
پجدذرش شکه پ( تصويج پتش

 ساری باهيجذه با فشجده
JPEG 40.1، حجمKB 

 
ت( تصويج باريابز شکه پ(، 

PSNR=29.25db 

 
پجدذرش شکه ب  ذرذی ساری تصويج پتشث( نيودذر نجخ فشجده

 ده رقکذر نيا

 
قکذر پجدذرش شکه ب  ذرذی ده رتصويج پتش PSNR ( نيودذر 

 نيا

 با عيلگج توذن. JPEGذی ذر نهتج  روش پتشن ادی در ب بود عيلکجد نيون  -1-9شکل 
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 8×8بج روی يک بلو   JPEGپجدذرش عيلگج توذن رذ بج عيلکجد ثتج پتشثرثالز عکدی ذر ت 8-9شکل 

 گجددرز ، تبکيل مستنوسز بج روی راتجيس ذلف( ذعيا JPEGدهک. ذبهکذ طبق رجذحل ذر تصويج نشان رز

ساری ب( ضجذيب چنکی 8-9 شود. شکلساری ثابا تقستم رزو ضجذيب حاصل بج يک راتجيس چنکی

شود، هشا رقکذر غتج صفج در ذين طور م  در ذين بلو  رشاهکه رزدهک. هيانشکه حاصل رذ نشان رز

وسز ذر مستن ساری و رعکوس تبکيلضجذيب وتود دذرد. بجذی باريابز تصويج نتز، پس ذر رعکوس چنکی

 PSNRميک. نزديکز راتجيس حاصل با راتجيس ذلف( با رعتار راتجيس ب(، راتجيس پ( ب  دسا رز

ذين راتجيس  پجدذرش پتشن ادی بج رویثتج پتشب  دسا مرک. حا  تث db99/96رحاسب  شک و رقکذر 

بج روی  6/0ای پجدذرش عيلگج توذن رذ با رقکذر نيت(، نهتج  ذعيا  پتش 8-9شود. شکل بجرسز رز

جدد، و گپجدذرش شکه ذعيا  رزدهک. سپس تبکيل مستنوسز بج ذين بلو  پتشراتجيس ذلف( نشان رز

ساری ذعيا  شکه ب  بلو  ب(( تقستم ساری )هيان راتجيس چنکیذين ضجذيب بج يک راتجيس چنکی

ان که رذ نشپجدذرش شساری شکه تبکيل مستنوسز بلو  پتشگجدد. راتجيس ث(، ضجذيب چنکیرز

طور م  ذر ذين ضجذيب رشصص ذسا، شش رقکذر غتج صفج در ذين ضجذيب وتود دذرنک. با دهک. هيانرز

رقايس  ذين ضجذيب با بلو  ب( رشصص ذسا م  ضجذيب بتشهجی ذر تبکيل مستنوسز بلو  

ساری، رعکوس تبکيل پجدذرش شکه صفج شکنک. بجذی باريابز راتجيس ث(، رعکوس چنکیپتش

دهک.  (، بلو  حاصل رذ نشان رز 8-9 گجدد. شکلوسز و رعکوس رقکذر نيا بج من ذعيا  رزمستن

ب  دسا  db 90/96ذين بلو  با بلو  ذلف( رقکذر  PSNRطور م  ذر راتجيس حاصل رشصص ذسا، هيان

 پجدذرش توذن سبب شکه تا تعکذد بتشهجی ذر ضجذيب تبکيلدهک، پتشمرک. در وذقع ذين رثا  نشان رز

  متفتا مپجدذرش نشکه صفج گجدنک، در حالزمستنوسز نسبا ب  ضجذيب تبکيل مستنوسز بلو  پتش

 .پجدذرش نشکه ذساب هج ذر تصويج پتش PSNRتصويج باريابز شکه نتز بجذساس رعتار 
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   135   136   137   138   140   141   142   143 

   136   136   135   135   134   133   132   132 

   147   146   144   141   138   135   133   132 

   144   143   141   139   137   134   132   132 

   122   122   122   122   122   122   122   122 

   113   113   115   116   118   120   121   122 

   114   115   116   118   120   122   123   124 

   109   109   110   111   112   113   114   114 

 PSNR=36.43dbپ( بلو  باريابز شکه ب(، 

    60     0     0     0     0     0     0     0 

     6     1     0     0     0     0     0     0 

    -1    -1     0     0     0     0     0     0 

    -1    -1     0     0     0     0     0     0 

     0     0     0     0     0     0     0     0 

     1     0     0     0     0     0     0     0 

     0     0     0     0     0     0     0     0 

     0     0     0     0     0     0     0     0 

ب( ضجذيب تبکيل مستنوسز 

 ساری شکه ذلف(چنکی

   140   136   137   142   141   134   130   132 

   137   133   134   136   134   129   129   133 

   145   143   143   141   137   133   135   140 

   142   143   144   140   134   130   131   134 

   119   123   126   125   121   119   118   118 

   107   112   116   117   120   122   120   116 

   113   115   115   115   121   128   126   119 

   115   114   109   106   113   120   118   109 

 ذر يک تصويج 8×8ذلف( بلو  

   140   139   138   137   135   133   132   132 

   134   133   133   131   130   129   128   127 

   142   141   141   140   139   138   137   137 

   140   140   140   139   139   139   138   138 

   121   121   121   121   122   122   122   122 

   115   116   116   117   118   119   119   120 

   118   118   119   120   122   123   124   124 

   109   109   110   112   113   115   116   116 

 ( بلو  باريابز شکه ث(، با رعکوس رقکذر 

 PSNR=36.50dbنيا، 

    79     0     0     0     0     0     0     0 

     4     1     0     0     0     0     0     0 

    -1     0     0     0     0     0     0     0 

    -1     0     0     0     0     0     0     0 

     0     0     0     0     0     0     0     0 

     1     0     0     0     0     0     0     0 

     0     0     0     0     0     0     0     0 

     0     0     0     0     0     0     0     0 

وسز ث( ضجذيب  تبکيل مستن

 ساری شکه ت(چنکی

   178   175   176   179   179   173   170   172 

   176   173   173   175   173   169   169   173 

   182   180   180   179   176   173   174   178 

   179   180   181   178   173   170   171   173 

   161   165   167   166   163   161   161   161 

   151   156   159   160   162   164   162   159 

   156   158   158   158   163   169   167   161 

   158   157   153   151   156   162   161   153 

 6/0پجدذرش بلو  ذلف( با رقکذر نيای ت( پتش

 .Barbaraبج روی يک بلو  ذر تصويج  JPEGيلکجد پجدذرش پتشن ادی بج روی عرثا  عکدی ذر تثثتج پتش -8-9شکل 
 

 طور  الص  بتان شکه ذسا:رجذحل ذلگوريهم پتشن ادی در ريج ب 

ساری تصويج فشجده شکه فشجدهنجخ و رحاسب  ب  تصويج ذولت   JPEGساری ذعيا  روش فشجده .4

 تصويج حاصل PSNRو 

 [4,0] نتب زقتب  باره حق جيتصو هایرقاديج پتکسل ليتبک .2

 ب  پارذرهج نيا 9/0قکذر دهز ذولت  ر .9

 پجدذرش توذن )با رقکذر نيای رجحل  قبل( ب  تصويج ذعيا  پتش .9

ساری تصويج فشجده فشجدهنجخ پجدذرش شکه و رحاسب  ب  تصويج پتش JPEGذعيا  مکگمذر  .9

 شکه

تصويج  PSNRو ذعيا  رعکوس رقکذر نيا ب  تصويج مکگشايز شکه و رحاسب   JPEGمکگشايز  .6

 شود(ذر ذين تصويج حاصل و تصويج ذولت  ذسهفاده رز ،PSNRابز شکه )بجذی رحاسب  باري

پجدذرش نشکه تصويج پتش PSNRحاصل ذر تصويج باريابز شکه با عيلگج توذن ذر  PSNRذگج  .1

جخ نپجدذرش شکه ذر ساری تصويج پتشفشجدهنجخ )تصويج رجحل  يک( بتشهج يا رساوی و 
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 عنوذن يک رقکذر نيایرش نشکه بتشهج باشک، ذين رقکذر نيا ب پجدذساری تصويج پتشفشجده

 شونک.عنوذن يک تصويج مانکيکذ در نظج گجفه  رزمانکيکذ و تصويج رهناظج با من ب 

 ب  پارذرهج نيا 4/0ذفزودن رقکذر  .8

 گجديم.رزنجستکه باشک ب  رجحل  چ ار بج 9/4م  رقکذر نيا ب  عکد تا ررانز .5

 ساری ذر رتان تصاويج مانکيکذ فشجدهنجخ جدذرش شکه با بتشهجين پذنهصاب تصويج پتش .40

 ذ تجه رقکذر نيای ب تن  بجذی باريابز تصويج .44

 

 سازی پردازش پیشنهادی بر روی نرخ فشردهنتایج پیشJPEG 

تصويج ذسهانکذرد در  42ذرذی ب  JPEGپجدذرش رطجح شکه رذ بج روی عيلکجد نقش پتش 4-9تکو  

پجدذرش پتشن ادی طور م  در ذين تکو  رشصص ذسا، پتشدهک. هياننشان رز 942×942ذنکذره 

 رذ تا حک ريادی ذفزذيش دهک.  JPEG ساریفشجدهنجخ توذنسا 

 .تصويج ذسهانکذرد 42ذرذی ب  JPEGپجدذرش پتشن ادی بج روی عيلکجد ثتج پتشثت -4-9تکو  

 نرخ درصد بهبود

 JPEGسازی فشرده

PSNR  روش

 پیشنهادی

سازی فشرده خنر

 روش پیشنهادی

PSNR  حاصل

 JPEGاز 
سازی فشرده نرخ

JPEG 
 نام تصویر

09/40% 89/99 99/6 89/99 88/9 Baboon 

84/20% 90/99 99/5 96/99 96/1 Pirate 

49/49% 92/99 94/8 92/99 49/1 Pepper 

98/49% 96/91 19/44 99/91 02/40 Einstein 

69/22% 56/99 09/40 52/99 16/1 Boat 

82/41% 29/95 10/49 04/95 08/42 Zelda 

08/1% 91/92 89/41 99/92 95/46 House 

99/49% 59/90 19/46 50/90 95/49 Woman with black hair 

04/29% 46/99 96/40 40/99 59/1 Woman with blond hair 

18/24% 90/99 99/5 98/99 91/1 Couple 

65/49% 26/91 56/40 22/91 29/5 Lena 

46/0% 01/98 90/6 02/98 25/6 Barbara 
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[ نتز ذنجام 449-444پجدذرش رطجح شکه در رجذتع ]های پتشذی بتن روش پتشن ادی و روشرقايس 

دهک م  روش پتشن ادی ب هج ذر در  شکه ذسا. ذين نهايج نشان رز 2-9شکه م  نهايج من در تکو  

رغم رذ ب بود بصشک. قابل ذمج ذسا م  علز JPEGساری فشجدهنجخ های رطجح شکه توذنسا روش

ساری های فشجدهساری، ذين روضور بجذی روشهای فشجدهپجدذرش در عيلکجد روشمارذيز نقش پتش

 ذنک.ذتالف ميهج رورد توت  قجذر گجفه  ذسا و رقاالت تکيکی در ذين ررتن  ذرذئ  نشکهبا

وذن ذعيا  نيود. بجذی ذين مار، رقکذر نيای رناسب تروش پتشن ادی رذ بج روی تصاويج رنگز نتز رز

، باشک و در منگجدد. ذين رک  رنگ رنطبق با ستسهم بتنايز ذنسان رزتعتتن رز HSVدررک  رنگ 

لف  ؤ. بجذی تغتتج وضوح تصويج رنگز، عيلگج توذن تن ا بج رشونکرزهای رنگ ذر روشنايز تکذ لف ؤر

گجدد. فشجده رز JPEGپجدذرش شکه حاصل با تصويج پتشسپس [. 422] دشوروشنايز ذعيا  رز

نيايک. ذسهفاده رز YCbCrساری تصويج رنگز ذر رک  رنگ بجذی فشجده JPEGم  ذشاره شک، طور هيان

کذر دهک. رقپجدذرش پتشن ادی بج روی يک تصويج رنگز رذ نشان رزذی ذر نهتج  پتشنيون  5-9شکل 

طور م  ذر نهايج رشصص ب  دسا مرک. هيان 8/0ن تصويج، رقکذر پجدذرش ذينيای رناسب بجذی پتش

ساری فشجدهنجخ درصک  41پجدذرش پتشن ادی حکود رساوی، پتش PSNRذسا، ب  ذرذی يک رقکذر 

JPEG .رذ ب بود بصشتکه ذسا 

نهايج  ،[449-444] هایو رقايس  نهايج با روش JPEGپجدذرش پتشن ادی بج روی عيلکجد ثتج پتشثت -2-9تکو  

 .ذسا Barbaraو نهايج سطج دوم رجبوط ب  تصويج  Lenaسطج ذو  رجبوط ب  تصويج 
 JPEG روش پیشنهادی [552] مرجع  [555] مرجع  [559] مرجع 

 

PSNR 

 نرخ

 سازیفشرده
PSNR 

 نرخ

 سازیفشرده
PSNR 

 نرخ

 سازیفشرده
PSNR 

نرخ 

 سازیفشرده
PSNR 

 نرخ

 سازیفشرده

12/97 24/3 7/96 72/9 74/96 75/6 26/97 36/51 22/97 24/3 

55/97 91/6 64/96 56/9 79/96 51/1 17/95 91/6 12/95 23/6 
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 ذلف( تصويج رجتع

 
ب( تصويج فشجده شکه با 

JPEG ،59.82KB  ،
PSNR=31.37db 

 
پجدذرش شکه پ( تصويج پتش

و ذعيا  من ب  8/0با نيای 
JPEG 49.18، حجمKB 

 
پ(،  ت( تصويج باريابز شکه

PSNR=31.37db 

نجخ درصکی  18/41پجدذرش پتشن ادی بج روی تصويج رنگز )رتزذن ب بود ثتج پتشذی ذر تثنيون  -5-9کل ش

 (.JPEGساری فشجده

 

در س  ذنکذره  جيچنک تصو یبج رو JPEGبا روش  زرران نتانگترذ ذر نظج ر یشن ادتروش پ 9-9 تکو 

با  4ومتپنه وتجتميک مارپ. هج دو روش ب کينيازر س يرقا 4029×4029و  942×942، 296×296

. ذنکشکهذتجذ  Matlab 2049با نجم ذفزذر  ايبا گاتچ ار گ RAMو  یذرگاهجتز دو هسه  6/2پجدذرنکه 

ذر  شهجتب یشن ادتو مکگمذر روش پ پجدذرششتطور م  رشصص ذسا رجيور رران رحاسبات پهيان

 یشن ادتپجدذرش و مکگشا در روش پران رحاسبات پسرجيور ر نت. هيچنباشکزر JPEGمکگمذر 

 نکيدذده، م  فجم زگانيبا یهاسهمتراننک س يز. قابل ذمج ذسا، در ماربجدهاهيچنان ذنک  ذسا

مکگمذر قابل تحيل ذسا.  نکيفجم زذتالف رران شود،زرحسوب ر ن تررمار پس کيعنوذن ب  یسارفشجده

 بج وردذر ذسا. يزباال اتبودن رران مکگشا ذر ذهي عيسج زول
 

 ذر نظج رتانگتن رران رحاسبات بجحسب ثانت  بج روی چنک تصويج. JPEGرقايس  روش پتشن ادی با  -9-9تکو  

 برحسب ثانیه JPEGزمان  زمان روش پیشنهادی برحسب ثانیه
 اندازه تصویر

 مکگشا مکگمذر پجدذرشمکگشا و پس پجدذرشمکگمذر و پتش

92/0 069/0 099/0 600/0 296×296 

44/4 088/0 069/0 0/044 942×942 

59/2 488/0 444/0 090/0 4029×4029 

 

 

                                                             
1 Pentium 
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 ارائه معیاری برای انتخاب مقدار نمای مناسب در عملگر توان 

، نشان دذدن تاثتجگمذری يک عيلگج ساده بج روی نجخ توذن پجدذرشهکف ذر رطجح نيودن پتش

توذن رعتاری نتز در نظج رناسب نيا بجذی عيلگج توذن رز ذسا. بجذی ذنهصاب رقکذر JPEGساری فشجده

رقکذر   ودمار نيودذر بلومز ذنهصاب 40-9شکل نباشک.  JPEGگجفا تا نتار ب  رحاسب  تکجذر فجمينک 

دهک. در وذقع ب  ذرذی هج رقکذر نيايز م  با عيلگج پجدذرش  رذ نيايش رزنيای رناسب در رجحل  پتش

يز ذين مارذ توذنساری رزشود، پس ذر ذعيا  تبکيل مستنوسز و فجمينک چنکیزتوذن ب  تصويج ذعيا  ر

و شيارش تعکذد صفجهای ضجذيب تبکيل  PSNRرقکذر نيا رذ سنجتک. در ذين رجحل  را ذر دو رعتار 

بتشهج  PSNR و رقکذرذيم. هج چ  تعکذد صفجهای ضجذيب تبکيل مستنوسز ذسهفاده نيوده مستنوسز

در وذقع، در ذغلب روذرد، هج چ  تعکذد صفجهای تبکيل مستنوسز تج ذسا. نيا رناسب باشک، من رقکذر

، نتار ذسا، PSNRبجذی رحاسب   توذن فشجده مجد.بلو  بتشهج باشک، من بلو  رذ با رتزذن بتشهجی رز

ساری، رعکوس تبکيل مستنوسز و ذعيا  عيلگج توذن با رعکوس رقکذر نيا ب  ضجذيب رعکوس چنکی

  ساری شکه تبکيل مستنوسز ذعيا  شود.چنکی

رقاديج يکسان بتشهجی در رجاورت هم قجذر هج چ  تعکذد صفجهای تبکيل مستنوسز بتشهج باشک، 

  وذقع با ذرذئ  ذين رعتار، نتار ب در توذنک ذين دنبال  ذعکذد رذ مک نيايک.با نجخ بتشهجی رز RLEگتجنک و رز

 باشک. اد بجذی بجرسز مارذيز هج رقکذر نيا نيزرحاسب  دو رجحل  مکگمذر و مکگشای ني

 
 ساریپجدذرش تصويج بجذی ب بود نجخ فشجدهذرذئ  رعتاری بجذی ذنهصاب  ودمار رقکذر نيا در رجحل  پتش -40-9شکل 

JPEG. 
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  با افزایش محدوده پویای تصویر JPEG 2000بهبود عملکرد  -4-4-5-2

ذرذئ  شکه ذسا.  JPEG 2000رنظور ب بود عيلکجد ذتالف ب زپجدذرش شب  بدر ذين رسال  يک روش پتش

رذ ذفزذيش  JPEG 2000ساری روش ميک عيلگج توذن، نجخ فشجدهذين روش با ذفزذيش وضوح تصويج ب 

[. 49باشنک ]تبکيل روتک و مکگمذر صفحات بتهز رز JPEG 2000دهک. دو گام ذساسز در روش رز

شود، سپس صفحات بتهز ضجذيب روتک بسه  ب  رز   تصويج ذعيا بذبهکذ تبکيل روتک  ،در ذين روش

ساری شونک. وقهز نجخ فشجدهتج مک رزذررشتجين بتا تا بتا ممساری رورد نظج ذر پجذررشنجخ فشجده

شود و فجمينک مکگمذری پايان رورد نظج بجمورده شک، ذر مکمجدن صفحات بتهز باقتيانکه پجهتز رز

صويج مم باشک، نوذحز لب  و بافا رهجذمم تصويج در ضجذيب تبکيل روتک رقکذر يابک. ذگج وضوح ترز

گتجنک. بج ذين ذساس، ذين ذطالعات تج قجذر رزذررشمننک و در نهتج  در صفحات بتهز ممذنکمز پتکذ رز

م  تصويج رجبوط  با نجخ ريکن ذسا حمف گجدنک، رگج من JPEG 2000ساری ب  روش هنگام فشجده

ساری، تج، بسه  ب  نجخ فشجدهگون  م  ذشاره شک، صفحات بتهز مم ذررششجده شود. ريجذ هيانميهجی ف

شونک. ولز با ذفزذيش وضوح تصويج، نوذحز لب  و بافا رهجذمم تصويج، گمذری حمف رزدر رجذحل مک

ک. بجذين گتجنتج قجذر رزررشذگتجنک و در صفحات بتهز بارقاديج بتشهجی در ضجذيب تبکيل روتک رز

 تجیتج، ذطالعات ر مذررشذساس، با ذفزذيش وضوح تصويج و ذنهقا  ذطالعات ر م تصويج ب  صفحات بتهز با

 يابک. ب بود رز JPEG 2000گجدنک. در نهتج  متفتا تصويج باريابز شکه با ذر تصويج مک رز

 ،ذسطا ل()ريطج بصطش قبط JPEGپطجدذرش رططجح شطکه بطجذی رجذحل روش پتشن ادی رشطاب  پطتش

رو ذر ذر عيلگططج تطوذن بططجذی ذفطزذيش وضطوح تصططويج ذسطهفاده شططکه ذسطا. ذر ذيططنبطا ذيطن تفططاوت مط  

طططور بطط  جيططدر ر یشططن ادترجذحططل روش پنظططج شططکه ذسططا. شططجح تزئتططات روش پتشططن ادی صططجف

 شکه ذسا: انت الص  ب

  تطذول جيرطورد نظطج بط  تصطو یسطاربطا نطجخ فشطجده JPEG 2000ی سطارفشجده روشذعيا   .4

 حاصل جيتصو PSNRو رحاسب  

 [4,0] نتب زقتب  باره حق جيتصو ليتبک .2
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 ب  پارذرهج نيا 9/0  تذول زرقکذر ده .9

 جيرجحل  قبل( ب  تصو یتوذن )با رقکذر نيا پجدذرششتذعيا  پ .9

شططکه و  پططجدذرششتپطط جيرجحلطط  ذو  بطط  تصططو یسططاربططا نططجخ فشططجده JPEG 2000ذعيططا   .9

 شکه  زابيبار جيتصو PSNRرحاسب  

 ب  پارذرهج نيا 4/0ذفزودن رقکذر  .6

 .ميگجدزربج چ ارباشک ب  رجحل   کهتنجس 9/4م  رقکذر نيا ب  عکد زتا رران .1

رقططکذر بططا  نيططذ سطط يو رقا PSNRرقططکذر  نيشططهجتشططکه بططا ب پططجدذرششتپطط جيذنهصططاب تصططو .8

PSNR رقکذر  بزرگهجينذنهصاب  ینشکه بجذ پجدذرششتپ جيتصوPSNR 

 ز تصويجابيبار یبجذ  نتب  یرقکذر نيا جهتذ  .5

 نشطططان JPEG 2000بطططج روی رذ  یشطططن ادتپپطططجدذرش تطططثثتج پطططتشذر  یذنيونططط  44-9 شطططکل

 لططوتم 508بططا حجططم  900×600در ذنططکذره  نيتوضططوح پططا جيتصططو کيططذلططف(  44-9. شططکل دهططکزرطط

تططثثتج . دهططکزرطط شينيططا JPEG 2000رذ بططا  ب( نسططص  فشططجده شططکه من 44-9و شططکل  ا،يططبا

-9در نيطودذر  JPEG 2000تصطاويج فشطجده شطکه بطا  PSNRصهلطف بطج روی رقطکذر رقطاديج نيطای ر

و  1/0، 6/0 ینيططا جيرقططاد بطا توتطط  بطط  ذيطن نيططودذر رشططصص ذسطاپ( نشطان دذده شططکه ذسططا.  44

 قابطل ذمطج ذسطا. شطونکزنشطکه رط پطجدذرششتپط جيتصطو  نسطبا بط یشطهجتب PSNRرنجج ب   8/0

 پطجدذرششتپط جيبجذبطج بطا تصطو یسطارا نطجخ فشطجدهشطکه بط پطجدذرششتپط جيتصطاو نيطذر ذ کيطهج 

 یبططجذ یجيتصططو ،نيططا کذررقطط سطط  نيططذ انتططذنططک. ذر رفشططجده شططکه JPEG 2000نشططکه توسطط  

 1/0 یرقطکذر نيططا رونيطگططجدد. ذر ذ یشطهجتب PSNRتططج ذسطا مط  رنجططج بط  رناسطب پطجدذرششتپط

 .  گجددزذنهصاب ر جيتصو نيذ پجدذرششتپ یبجذ

. حجطم دهطکزرذ نشطان رط 1/0 یشطکه بطا ذعيطا  رقطکذر نيطا پطجدذرششتپط جي( تصوت 44-9 جيتصو

شططکه  ايططبا لططوتم JPEG 2000 ،95/45 روششططکه پططس ذر ذعيططا  بطط   پططجدذرششتپطط جيتصططو نيططذ

𝟏رقطکذر نيطا ) نيطرعکطوس ذ ج،يتصطو زابيطبار یذسا. سجذنجام بجذ

𝟎.𝟕
شطکه  پطجدذرششتپط جبط  تصطوي( 
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نططجخ  یذرذرططممور توذنسططا بطط  پططجدذرششتوذقططع پطط(. در ث 44-9)شططکل  گططجددزرطط  ذعيططا

 جططادينشططکه ذ پططجدذرششتپطط جينسططبا بطط  تصططو یب هططج اتططفت، م)يططا بتشططهج( بجذبططج یسططارفشططجده

 .  کينيا

 

 
ذلف( تصويج رجتع، حجم 

908KB 

 
ب( تصويج فشجده شکه با 

JPEG 2000 ،

،  19.67KBحجم
PSNR=50.99 

 
پجدذرش ( تصويج پتشت

 JPEGشکه و ذعيا  من ب  

 19.59KB، حجم 2000

 
(، ت( تصويج باريابز شکه ث

PSNR=51.21 

 
 PSNR[( بجحسب 9/0 ,9/4پ( نيودذر تعتتن رقکذر نيای ب تن  )در باره ]

 .پويای تصويج رحکودهش با ذفزذي JPEG 2000نهتج  ب بود عيلکجد ذی ذر نيون  -44-9شکل 
 

ب  ذرذی چنک رقکذر نجخ  JPEG 2000پجدذرش پتشن ادی رذ بج روی عيلکجد تثثتج پتش 42-9شکل 

طور م  ذر ذين نيودذر رشصص ذسا، دهک. هيانذلف( نشان رز 44-9ساری رهفاوت بج روی شکل فشجده

بتشهجی نسبا ب   PSNRجج ب  ، رنJPEG 2000ساری بجذبج با روش پتشن ادی ب  ذرذی يک نجخ فشجده

JPEG 2000 پجدذرش رطجح شکه چنک نيون  ذر نهتج  روش پتش 49-9تا  49-9های شکه ذسا. شکل

 يک یب  ذرذطور م  ذر ذين نهايج رشصص ذسا، دهک. هياننشان رز JPEG 2000رذ بج روی عيلکجد 

فشجده  يجتصو PSNRذر  شهجبت تشن ادیفشجده شکه با روش پ يجتصو PSNR، ساری بجذبجنجخ فشجده

 .باشکزر JPEG  2000شکه با
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 ساری.فشجده رصهلف هایب  ذرذی نجخ JPEG 2000پجدذرش پتشن ادی بج عيلکجد ثتج پتشثرقايس  ت -42-9شکل 

 

 
  17.53KBذلف( تصويج رجتع، حجم

 
 ، JPEG 2000ب( تصويج فشجده شکه با 

 5.12KB  ،PSNR=40.29حجم

 
( و ذعيا  من 9/4پجدذرش شکه )رقکذر نيا پ( تصويج پتش

 5.06KB، حجم JPEG 2000ب  

 
 PSNR=40.40ت( تصويج باريابز شکه پ(، 

 . (نيون  ذو )، JPEG 2000پجدذرش پتشن ادی در ب بود عيلکجد پتش -49-9شکل 
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 354.66KBذلف( تصويج رجتع، حجم 

 
،  34.84KB، حجمJPEG 2000ب( تصويج فشجده شکه با 

PSNR=35.99 

 
( و ذعيا  5/0پجدذرش شکه )رقکذر نيا پ( تصويج پتش

 34.82KB، حجم JPEG 2000من ب  

 
 PSNR=36.01ت( تصويج باريابز شکه پ(، 

 .(نيون  دوم)، JPEG 2000پجدذرش پتشن ادی در ب بود عيلکجد پتش -49-9شکل 

 

 
 ، 160.94KBذلف( تصويج رجتع، حجم

 
، JPEG 2000ب( تصويج فشجده شکه با 

 150.23KB  ،PSNR=47.26حجم

 
( و ذعيا  1/0پجدذرش شکه )رقکذر گارا پ( تصويج پتش

 150.02KB، حجم JPEG 2000من ب  

 
 PSNR=47.94ت( تصويج باريابز شکه پ(، 

 . (نيون  سوم)، JPEG 2000پجدذرش پتشن ادی در ب بود عيلکجد پتش -49-9شکل 
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کردن و متراکم اتالف با کاهش محدوده پویابيبه های شبهبود روش -4-4-5-9

  هیستوگرام

رعنای ذنهقا  تيارز سطوح  امسهجی تصويج در يک رحکوده رشصص ، ب 4رهجذمم مجدن هتسهوگجذم

. [429] بجذبج وذحک باشک روتود م  حکذمثج فاصل  بتن سطوح  امسهجی رجاورطوریرجاور هم ذسا، ب 

 دذده شکه ذسا:نشان  9-9ذين فجمينک در رذبط  

9-9 𝐻 = (𝐼0 → 0, 𝐼1 → 1, … , 𝐼𝑀−1 → 𝑀 − 1) 
 

ذرتن سط   امسهجی 𝑀، بتانگج 𝐼𝑀−1، بتانگج ذولتن سط   امسهجی روتود در تصويج، 𝐼0در ذين رذبط ، 

ذبط  . ذين رذسا، بتانگج تکو  نگاشا رجبوط ب  رهجذمم مجدن هتسهوگجذم تصويج 𝐻 روتود در تصويج و

𝑀تا  0سط   امسهجی روتود در تصويج ب  باره  𝑀منک م  بتان رز − يابنک. در وذقع ذين نگاشا رز 1

ج نتار . بجذی باريابز تصويماهش يابنکهای رجاور تصويج م  تغتتجذت پتکسل شودپجدذرش سبب رزپتش

طور ا ذين فجمينک، ب ذسا م  تکو  نگاشا رجبوط ب  رهجذمم مجدن هتسهوگجذم تصويج رذ ذ تجه مجد ت

ا. ذتالف رناسب نتسساری باهای فشجدهپجدذرش بجذی روشپميج باشک. ذلبه  ذين روش پتشمارل بجگشا

 رو با تکو  نگاشاشونک، ذر ذينهای تصويج رزذتالف، رنجج ب  تغتتج رقاديج پتکسلهای باريجذ روش

 توذن تصويج رذ باريابز مجد.ذ تجه شکه نيز

رناسب  بستارپتشگو،  هيچون مکگمذر ذتالفساری بزهای فشجدهروش بستاری ذر پجدذرش بجذیذين پتش 

ای هطور م  ذشاره شک، فجمينک رهجذمم مجدن هتسهوگجذم، رنجج ب  نزديکز رقاديج پتکسل. ريجذ هيانذسا

رقاديج  توذنک،با دقا بتشهجی رز مکگمذر پتشگو روشود. ذر ذينهای رجاور( رزتصويج )ب  ويژه پتکسل

پجدذرش رذ روی يک تصويج سا هگز ذی ذر ذعيا  ذين پتش، نيون 46-9شکل  ها رذ تصيتن رنک.پتکسل

دهک. با توت  ب  رقاديج پ( هتسهوگجذم رهجذمم شکه تصويج ورودی رذ نشان رز 46-9شکل دهک. نشان رز

                                                             
4 Histogram packing 
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پجدذرش ذعيا  ذين تصويج پتش باميک. ت( ب  دسا رز 46-9ذين هتسهوگجذم، تصويج رهجذمم شکه شکل 

 ، حکود چ ل درصک ب بود يافه  ذسا.روشساری ذين ذتالف، نجخ فشجدهبز JPEGشکه ب  

 
 ذلف( تصويج رجتع

 
 ب( هتسهوگجذم تصويج ذلف(

 
پ( هتسهوگجذم رهجذمم شکه 

 ب(

 
رهناظج با  ت( تصويج

 هتسهوگجذم پ(

 پجدذرش تصويج با رهجذمم مجدن هتسهوگجذم.ذی ذر پتشنيون  -46-9شکل 
 

 

پجدذرش رهجذمم مجدن هتسهوگجذم بجذی تصاويجی رناسب ذسا م  تعکذد سطوح قابل ذمج ذسا پتش

تعز بم  تنور سطوح  امسهجی در ذغلب تصاويج طباشک. ذر منجايز ذنک  امسهجی روتود در تصويج 

رو در ذين رسال  روشز پتشن اد منک. ذر ذينپجدذرش تغتتجی در تصويج ذيجاد نيزرياد ذسا، ذين پتش

 پجدذرش رهجذممپتشش دهک تا بهوذنک ذر شکه ذسا م  تنور سطوح  امسهجی روتود در تصويج رذ ماه

 صويجت  امسهجیدر روش پتشن ادی بجذی ماهش تنور سطوح . نيايکمجدن هتسهوگجذم تصويج ذسهفاده 

نشان دذده شکه ذسا، رقاديج  9-9و  9-9های در شکلطور م  ذر عيلگج توذن ذسهفاده شکه ذسا. هيان

ين م  ذشود، در حالزسطوح  امسهجی روتود در تصويج رزذفا رياد تعکذد رنجج ب  يک نيای ميهج ذر 

رجذحل روش شونک. ک رزبتشهجی نسبا ب  رقاديج نيای بزرگهج ذر ي PSNRرقاديج نيا رنجج ب  

 شود.پتشن ادی ب  ذ هصار در ريج رعجفز رز

 اعمال عملگر توان به تصویر 

ونک. ردر ذين رجحل  با ذعيا  عيلگج توذن ب  تصويج، بج ز ذر سطوح  امسهجی روتود در تصويج ذر بتن رز

جذه هتسهوگجذم رذ ب  هي 9/0با رقکذر نيای  پجدذرش شکه با عيلگج توذنيک تصويج پتش 41 -9شکل 

پجدذرش تصويج با عيلگج توذن رنجج ب  طور م  در ذين شکل رشصص ذسا، پتشهيان دهک.نشان رز
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ماهش  419ب   299پويای تصويج شکه ذسا. هيچنتن تعکذد سطوح  امسهجی تصويج ذر رحکوده ماهش 

 يافا.

 متراکم کردن هیستوگرام تصویر 

منتم. رهجذمم رز 9-9ش شکه با عيلگج توذن رذ رطابق رذبط  پجدذردر ذين رجحل ، هتسهوگجذم تصويج پتش

شود. در وذقع با توت  ب  سپس با توت  ب  هتسهوگجذم حاصل، عيل نگاشا بج روی تصويج ذنجام رز

پجدذرش شکه با عيلگج توذن، تکو  نگاشهز ب  دسا هتسهوگجذم رهجذمم شکه و هتسهوگجذم تصويج پتش

تصويج  48-9شود. شکل ها با توت  ب  من ذنجام رزح  امسهجی پتکسلميک م  فجمينک نگاشا سطورز

طور م  در ذين شکل رشصص ذسا، دهک. هيانپ( نشان رز 41-9رهجذمم شکه حاصل رذ بجذی شکل 

ها در تصويج رهجذمم شکه ب  هم نزديک هسهنک، و تصويج حاصل، تصويج سطوح  امسهجی پتکسل

 ری ذسا.ساهای فشجدهتجی بجذی روشرناسب

 
 ذلف( تصويج ورودی

 
 ب( هتسهوگجذم تصويج ذلف(

 
پ( تصويج 

پجدذرش شکه با پتش

 عيلگج توذن

 
 ت( هتسهوگجذم تصويج پ(

 روی تعکذد سطوح  امسهجی تصويج. بج (9/0)با رقکذر نيای  توذنپجدذرش تصويج با عيلگج تثثتج پتش -41-9شکل 
 

 
 .پ( 41-9تصويج رهجذمم شکه شکل  -48-9شکل 

 سازی تصویرفشرده 

که تصويج رهجذمم ش مجدن فشجده بجذیساری های فشجدهروشبستاری ذر طور م  ذشاره شک، قابلتا هيان

بکون ذتالف و  JPEG 2000ش در روش پتشن ادی، دو رو پجدذرش نشکه ذسا.بتشهج ذر تصويج پتش
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CALIC طور م  ذشاره شک، در بجرسز شکه ذسا. هيانJPEG 2000  ضجذيب روتک هج صفح  بتهز

سطوح  امسهجی تصويج رهجذمم شکه ب  هم نزديک ذسا، رقاديج م  ذر منجايز ذر طجفز،شود. مک رز

پجدذرش در تصويج پتش دودويز روتود در هج صفح  بتهز هيبسهگز بتشهجی نسبا ب  ضجذيب رهناظج

 بصشک. رذ ب بود رز JPEG 2000ساری نجخ فشجده ،پجدذرشبج ذين ذساس ذين پتشنشکه دذرنک. 

های رجاور تصويج ب  هم نزديک باشنک، مکگمذر پتشگو با دقا ب هجی وقهز سطوح  امسهجی پتکسل

گو ساری مکگمذر پتشنجخ فشجده ،پجدذرش رمموررو پتشها رذ تصيتن رنک. ذر ذينتوذنک رقاديج پتکسلرز

بهوذن تصويج رهجذمم شکه رذ با تکو  نگاشا م  بجذی ذين ،طور م  ذشاره شکهيانبصشک. ب بود رز نتز رذ

توذن ذسهفاده مجد. در روش پتشن ادی، دو روش ذتالف نيزساری باهای فشجدهباريابز نيود ذر روش

بجرسز شکه ذسا. يعنز ذی ذر مکگمذر پتشگو( نيون ) CALICبکون ذتالف و  JPEG 2000ساری فشجده

 شود.فشجده رز ،تصويج رهجذمم شکه با يکز ذر ذين دو روش

 بازیابي تصویر 

ک نگاشا بج فجمينشود. سپس با توت  ب  تکو  نگاشا، بجذی باريابز تصويج، ذبهکذ تصويج مکگشايز رز

لگج توذن با رعکوس رقکذر نيا ب  تصويج شود. در رجحل  بعک، عيشکه ذنجام رز مکگشايزروی تصويج 

قابل ذمج ذسا ذگج چ  در ذين روش، ذر شود تا تصويجی نزديک ب  تصويج ذولت  ب  دسا ميک. ذعيا  رز

 اصلح ولز عيلگج توذن روتب ذنکمز ذتالف در تصويج ،ذتالف ذسهفاده شکه ذسا بکونساری روش فشجده

کل ش توذن رقايس  مجد.ذتالف رزساری شب  بزهای فشجدهشرو روش پتشن ادی رذ با روشود. ذر ذينرز

ب( با شکل  45-9دهک. با رقايس  هتسهوگجذم شکل رذ نشان رز 48-9تصويج باريابز شکه شکل  9-45

ولز ذين  ،ب(، رشصص ذسا م  تعکذد سطوح  امسهجی در ذثج عيلگج توذن ماهش يافه  ذسا 9-41

ذنسان تفاوتز بتن تصويج باريابز شکه با تصويج رجتع قائل  رقکذر  طا ذنک  ذسا و ستسهم بتنايز

 شود.نيز
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 ذلف( تصويج باريابز شکه

 
 ب( هتسهوگجذم تصويج ذلف(

 ذتالف پتشن ادی.پجدذرش شب  بزنهتج  باريابز تصويج با پتش -45-9شکل 

 

 اتالف پیشنهادیپردازش شبه بينتایج پیش 

 CSIQ ،IVC ،LIVE IIدذده ذتالف بج روی تصاويج چ ار پايگاهشب  بز JPEG 2000روش پتشن ادی با 

ساری پجدذرش شکه با دو روش فشجدهدر روش پتشن ادی، تصويج پتشرقايس  شکه ذسا.  kodakو 

JPEG 2000 ذتالف و بزCALIC  بج  نهتج  رقايس  رذ 9-9. تکو  ذسا فشجده شکهدر دو رجحل  رجزذ

در نظج گجفه  شکه ذسا. در  9/0رقکذر نيا در عيلگج توذن دهک. دذده رممور نشان رزروی چنک پايگاه

ساری روش پتشن ادی روش پتشن ادی و درصک ب بود نجخ فشجده PSNRرتزذن ب بود  ،ذين تکو 

رجبوط  بج گتجی رعتار هج يک ذر ذين رقاديج ذر رتانگتن نشان دذده شکه ذسا. JPEG 2000نسبا ب  

وقهز تصويج طور م  ذر نهايج رشصص ذسا هياندذده ب  دسا مرکه ذسا. روی تيارز تصاويج پايگاه

 يابک.ساری ب بود بتشهجی رزنجخ فشجده ،منتمفشجده رز CALICپجدذرش شکه رذ با پتش

و  CSIQ ،IVC ،LIVE IIدذده ذتالف بج روی چ ار پايگاهشب  بز JPEG 2000رقايس  روش پتشن ادی با  -9-9تکو  

Kodak. 
 پردازشپیش سازی روشنرخ فشرده درصد میزان بهبود

 اتالفشبه بي JPEG 2000پیشنهادی بر 
روش  PSNRمیزان بهبود 

 JPEG 2000بر پیشنهادی 

 اتالفشبه بي

 دادهپایگاه
پردازش پیشنهادی و پیش

CALIC 

پردازش پیشنهادی و پیش

JPEG 2000 بدون اتالف 

5/0951 9/0109 0/8992 Kodak 

44/2850 1021/9 -0/0899 IVC 

5/9989 9/9525 0/1029 CSIQ 

40/9249 9/2028 0/9219 LIVE II 
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  تغییر چیدمان تصویر -4-4-2

 ساریهای فشجدهطور م  ذشطاره شک، مکگمذر پتشگو يکز ذر مکگمذرهای روثج در بستاری ذر روشهيان

تجی رذ بجذی هج پتکسططل ذر تصططويج ذين مکگمذر بهوذنک رقکذر دقتقبکون ذتالف تصططويج ذسططا. هج چ  

 بود ساری بکون ذتالف بطور مل عيلکجد من روش فشجدهپتشطگويز نيايک، عيلکجد مکگمذر پتشگو و ب 

ج يک م  ه ذنکيابک. بجذين ذساس رويکجدهای ريادی بجذی ذرذئ  يک مکگمذر پتشگوی مارمرک ذرذئ  شکهرز

تجی ب  رقکذر وذقعز پتکسططل پتشططگويز نياينک. در ذين مننک تا رقکذر نزديکسططعز رزها ذر ذين روش

 ،ديکگاه تکيکی بجذی ب بود عيلکجد مکگمذر پتشططگو ذرذئ  شططکه ذسططا. در روش پتشططن ادی ،رسططال 

لکجد يابک تا عيپجدذرش طوری تغتتج رزدر رجحل  پتش زهنکس يالتبا ذسطهفاده ذر تبکتصطويج چتکران 

سططاری بکون ذتالف ربهنز بج مکگمذر پتشططگو های فشططجدهعيلکجد روش ،طور ملتشططگو و ب مکگمذر پ

ر تصويج های رجاوپتکسلبتن در وذقع تغتتج چتکران تصطويج، رنجج ب  ذفزذيش هيبسطهگز ب بود يابنک. 

ب هصاپتشگو و نحوه ذن پجدذرش تبکيالت هنکسز تصويج بج عيلکجد مکگمذردر ذدذر  تثثتج پتششطود. رز

 شود.های تصويج شجح دذده رزيک تبکيل هنکسز رناسب بج روی بلو 

 تأثیر اعمال تبدیالت هندسي به تصویر در عملکرد کدگذار پیشگو 

 یطور يجتصو تکراند تا چشوزسبب ر ب  تصويج رناسب زهنکس يالتتبکذعيا   يج،ذر تصاو تاریدر بس

شططود م  در وذقع ذين مار سططبب رز .يايک شيذفزذ های هيسططاي تکسططلپ بتن زم  هيبسططهگ کياب تتجتغ

های هيسططاي  هج پتکسططل م  در پتشططگويز رقکذر من پتکسططل د الا دذرنک، ب  رقکذر رقاديج پتکسططل

 ود.شتجی بجذی هج پتکسطل ذر تصويج پتشگويز رزرو رقکذر دقتقتج شطونک. ذر ذينوذقعز پتکسطل نزديک

 پتشططگومکگمذر  تاقابل روين. ذر ذمينکزا ب  دسططا ر ط يجرقاد یبجذ یدوکعذعکذد موچک و ر تج در نه

-Lossless JPEG ،JPEG ذتالف ربهنز بج پتشگو راننکساری بزهای فشجدهتا روشقابل ،و ب  طور مل

LS و CALIC قابل ذمج ذسا تبکيالت هنکسز ذعيا  شکه . يابکزر يشذفزذ يجمن تصو ساریدر فشطجده

چج ش و  زهنکس يالتذر تبک روش يندر ذرو ذر ذين جی دذشه  باشنک.پميب  تصويج بايک قابلتا بارگشا

ج يباشک م  رنجج ب  بزرگهج شکن ذنکذره تصو ذیگون ب  يکچج ش با تزذنذنعکاس ذسطهفاده شطکه ذسا. ر
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ذسا  تار. در وذقع نشودزر يجتصو هایتکسطلتعکذد پ يشرنجج ب  ذفزذ يجذنکذره تصطو يشذفزذ يجذنشطود. ر

درت  رذ  20ذی ذر چج ش تصططويج در رذوي  نيون  20-9شططکل  مک گجدنک. تزذضططاف  ن ایهتکسططلپ ينذ

های ستاه طور م  در ذين شکل رشصص ذسا، ذين چج ش ب  دلتل ذيجاد پتکسلدهک. هياننشطان رز

 ذنکذره تصويج شکه ذسا.ذفزذيش رنگ در حاشت  تصويج رنجج ب  

 
 

 

 

 942×942کذره تصويج ذلف( تصويج رجتع، ذن
 

درت ، ذنکذره تصطططويج  20ب( تصطططويج چج ش يطافهط  با رذوي  

691×691 

 درت . 20ذی ذر چج ش تصويج در رذوي  نيون  -20-9 شکل

 

 زدرت  و ذنعکاس در ت ا رحور ذفق 210و  480، 50های ذر چج ش در ت ا تشطططن ادیدر روش پ

(xرحور عيود ،)ی (y رحور ،)y=x  و رحورy=-x .يک ذر ذینيون  24-9 شططکل ذسططهفاده شططکه ذسططا 

 هنکسز تبکيل هفا ذر حاصل تصاويج ذر شکه فشجده هاینسص  و من شکه فشجده نسص  رجتع، تصطويج

   .دهکرز نشان CALIC و Lossless JPEG ،JPEG-LS روش س ب   رذ رممور

تبکيالت هنکسز ب  تصويج بج روی نجخ  ذعيا  هج يک ذر رشطصص ذسا، 24-9شطکل  در م  طورهيان

م  هج باشططک. ذر منجايزتثثتجگمذر رز CALICو  Lossless JPEG ،JPEG-LSسطاری سطط  روش فشطجده

ش شکه پجدذرنياينک، تصويج پتشيک ذر سط  روش رممور، ذر يک مکگمذر پتشگوی رهفاوتز ذسهفاده رز

-=y ، تبکيل هنکسز ذنعکاس نسبا ب  رحور ب تن  لزوراً بجذی هج س  روش يکسان نتسا. در ذين رثا

x  رنجج ب  ميهجين رتزذن حجم بجذیLossless JPEG درت  رنجج ب   210، تبکيل هنکسطططز چج ش

و تبکيل هنکسطططز ذنعکاس نسطططبا ب  رحور عيود نتز رنجج ب  حجم  JPEG-LSنهتجط  رطلوب بجذی 

ذعيا  رجتع رذ بج روی تصططويج پجدذرش رناسططب پتشذگج ذبهکذ شططکه ذسططا. يعنز  CALICميهج بجذی 

نجخ  منتم،ذعيا   سطططاری رممورروش فشططجدهشطططکه رذ ب   پجدذرشتشپ يجتصططو ينسططپس ذ نيايتم،
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در بستاری ذر روذرد ب هج ذسا ذين مار ب  صورت  .يابکزرهج يک ذر ذين سط  روش ب بود  سطاریفشطجده

يالت تقستم شود، سپس يکز ذر تبکرحلز بج روی تصطويج ذنجام گتجد. يعنز ذبهکذ تصطويج ب  چنک بلو  

پجدذرش شکه هنکسطز رناسطب بج روی هج بلو  ب  صطورت رجزذ ذعيا  گجدد تا در ن ايا تصويج پتش

رناسطبز بجذی مکگمذر پتشطگو ب  دسا ميک. در ذين روش بجذی نشان دذدن تثثتجگمذری ذيکه پتشن ادی، 

 و  ذر تصويج ذسهفاده شکه ذسا.ذر ذلگوريهم ژنهتک بجذی ذنهصاب تبکيل هنکسز رناسب هج بل

 
 درت ، 210( چج ش ت
 Lossless JPEG 86/469 ،

LS-JPEG 15/499 ،CALIC 

91/490   

 
 درت ، 480( چج ش پ

 Lossless JPEG 69/414 ،
LS-JPEG 21/499 ،CALIC 

94/490   

 
 درت ، 50( چج ش ب
 JPEG Lossless 81/469 ،

LS-JPEG 51/499 ،CALIC 

91/490   

 
( تصويج رجتع فشجده شکه، ذلف

Lossless JPEG 96/414 ،

LS-JPEG 46/499 ،CALIC 

92/490   

 
-=y( ذنعکاس نسبا ب  رحور ح

x ،Lossless JPEG 89/469 ،
LS-JPEG 91/499 ،CALIC 

55/490   

 
، y=x( ذنعکاس نسبا ب  رحور چ

Lossless JPEG 81/469 ،

LS-JPEG 94/499 ،CALIC 

81/490   

 
( ذنعکاس نسبا ب  رحور  

 Lossless JPEGعيود، 
62/414 ،LS-JPEG 50/499 ،

CALIC 05/490   

 
( ذنعکاس نسبا ب  رحور ذفق، ث

Lossless JPEG 96/144 ،
LS-JPEG 49/499 ،CALIC 

46/490   

)رقاديج حجم  CALICو  lossless JPEG ،JPEG-LS پجدذرش تبکيالت هنکسز بج عيلکجدتثثتج پتش  -24-9شکل 

 .بجحسب متلوبايا هسهنک(
 

  ژنتیک برای تغییر چیدمان تصویرالگوریتم استفاده از 

توذن سا هار رش رناسب بج روی تصويج رزپجدذطور م  در قسيا قبل ذشاره شک، با ذعيا  پتشهيان

ای تصويج ههای تصويج رذ طوری تغتتج دذد تا عيلکجد مکگمذر پتشگو در پتشگويز رقاديج پتکسلپتکسل

در نظج  69×69صورت تججبز ها ب ذنکذره بلو  942×942بجذی تصاويج در ذنکذره  روشيابک. در ذين ب بود 

شود و تقستم رز 69×69بلو  در ذنکذره  46ب   942×942ذنکذره  در وذقع تصاويج در گجفه  شکه ذسا.

تصويج  هایذلبه  ب هج ذسا م  ذنکذره بلو  گجدد.بجذی هج بلو ، يک تبکيل هنکسز رناسب ذنهصاب رز

تبکيل هنکسز بجذی هج بلو  رناسب ذسا م   صورت وفقز تعتتن گجدد.بسه  ب  رحهوذی هج تصويج ب 
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ها در رجر بتن های هيساي  درون من بلو ، هيبسهگز پتکسلتکسلضين ذفزذيش هيبسهگز پ

 های هيساي  رذ نتز ذفزذيش دهک. بلو 

بج ز  بجذیهای هيساي  رذ پتکسل بتن هيبسهگز ريکن ذسا تبکيالت هنکسز رممورقابل ذمج ذسا 

پجدذرش شرو عالوه بج هفا تبکيل هنکسططز رممور، بلو  پتماهش دهنک. ذر ذينهای تصططويج ذر بلو 

 بلو پجدذرش نشطططکه ب  عنوذن پتش بلو در ذدذر  بجذی رذحهز،  نشطططکه نتز بايک در نظج گجفه  شطططود.

 شود.چج ش صفج درت  در نظج گجفه  رزبا حاصل ذر تبکيل هنکسز 

م  تبکيل هنکسز رناسب بجذی هج بلو ، عالوه بج رحهوذی من با توت  ب  رطالب ذمج شکه، ذر منجايز

بلو  تصويج  بجذبج  46های هيساي  نتز بسهگز دذرد، تعکذد مل تسهجو بجذی هوذی بلو بلو ، ب  رح

ای هباشک. در وذقع ذگج ذر تسهجوی مارل بجذی تعتتن تبکيل هنکسز رناسب بجذی بلو حالا رز 468

 942×942های يک تصويج در ذنکذره های رناسب بجذی بلو تصويج ذسهفاده شود، پتکذ مجدن تبکيل

رو بجذی ماهش رران رحاسبات ذر ذلگوريهم مشک م  عيال غتج قابل ذسهفاده ذسا. ذر ذينطو  رز هاساعا

ا ساری دسفشجده نجخ رناسب در ذفزذيشب   ،ضين ماهش رران مکگمذریشود، تا ژنهتک ذسهفاده رز

  .يابک

وده صحت  يک تا يک ژن در مجوروروم لحاظ شکه ذسا م  رقاديج من در رحک ،بجذی هج بلو  ذر تصويج

  شود تا با توترو بجذی هج بلو  ذر تصويج، يکز ذر هشا تبکيل هنکسز ذنهصاب رزهشا ذسا. ذر ذين

تبکيل هنکسز رجبوط ب  هج يک ذر  9-9پجدذرشز بج روی هج بلو  ذعيا  گجدد. تکو  ب  من، پتش

پجدذرش بج روی تصويج پتش دهک. با توت  ب  رقاديج هج مجوروروم، يکرقاديج يک تا هشا رذ نشان رز

، lossless JPEGروش  س م  مکگمذرهای پتشگو در طور م  ذشاره شک، ذر منجايزشود. هيانذنجام رز

JPEG-LS  وCALIC روش  س بجذی هج يک ذر ذين  زپجدذرش رناسبرهفاوت هسهنک، نتار ذسا پتش

وش ر س جدذرش شکه با يکز ذر ذين پذنهصاب گجدد. در وذقع در تابع بجذرنکگز هج يک ذر تصاويج پتش

پجدذرش شکه ب  عنوذن رقکذر تابع بجذرنکگز ذلگوريهم گجدد و حجم تصويج پتشساری، فشجده رزفشجده

شود. هج چ  حجم تصويج فشجده شکه ميهج باشک، مجوروروم رجبوط ، مجوروروم ژنهتک در نظج گجفه  رز
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اری سبا رقاديج مجوروروم بجنکه، عيلکجد روش فشجده پجدذرش تصويج رطابقباشک. يعنز با پتشبجتج رز

-9  در تکو رنکر پارذرهجهای ذلگوريهم ژنهتک ب  صورت رقاديج  ،روشيابک. در ذين ذتالف ب بود رزبز

پجدذرش شکه بجذساس رقاديج من در رقاديج يک مجوروروم نيون  و تصويج پتش .ذنکدر نظج گجفه  شکه 6

 ذسا.  نشان دذده شکه 22-9شکل 

تبکيل هنکسز رجتب  با رقکذر هج ژن . -9-9تکو    

 مقدار تبدیل هندسي
 4 پجدذرش، چج ش صفج درت بکون پتش

 2 ذنعکاس نسبا ب  رحور عيود

 9 ذنعکاس نسبا ب  رحور ذفق

 9 درت  480چج ش 

 y=x 9ذنعکاس نسبا ب  رحور 

 6 درت  50چج ش 

 1 درت  210چج ش 

 y=-x 8 ذنعکاس نسبا ب  رحور
 
 

 

 پارذرهجهای ذلگوريهم ژنهتک. -6-9تکو  

 مقدار پارامتر

 400 تعکذد حيعتا

 90 تعکذد نسل

 9/0 ذحهيا  تجمتب

 9/0 ذحهيا  ت ش

 

 

9 9 4 4 9 9 9 6 1 1 6 6 6 6 8 6 

 ذلف( نيايش رقاديج يک مجوروروم

 
942×942، ذنکذره تصويج ب( تصويج رجتع  

 
پجدذرش شکهپ( تصويج پتش  

 ذی ذر عيلکجد يک مجوروروم بجذی تغتتج چتکران تصويج ب  روش پتشن ادی.نيون  -22-9شکل 
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باشک م  تبکيل هنکسز رجبوط ب  رز 4×46بلو  تصويج، ذنکذره مجوروروم  46در ذين رثا ، با توت  ب  

رو ب  هج ذلف((. ذر ذين 22-9ذنک )شکل روم در  شکههای مجوروهای تصويج در ژنهج يک ذر ذين بلو 

پ(  22-9پجدذرش شکه حاصل در شکل گجدد. تصويج پتشبلو ، تبکيل هنکسز رجبوط  ذعيا  رز

نشان دذده شکه ذسا. در روش پشن ادی در تکجذرهای ذلگوريهم ژنهتک چتکران تصويج بارها تغتتج 

 رذ ساری ب  دسا ميک. پسهای فشجدهذی هج يک ذر روشپجدذرش شکه رناسبز بجمنک تا تصويج پتشرز

 رجحل  در تا گجدد ذ تجه مجوروروم بجنکه نتز ذسا نتار رناسب، پجدذرش شکهتصويج پتش ذنهصاب

 .نيود باريابز رذ ذولت  تصويج رناسب هج بلو ، پجدذرشپس با بهوذن مکگشايز

 CALICو  Lossless JPEGساری ش فشجدهرو دوروی  پجدذرش پتشن ادی رذ بجپتشثتج تث 1-9تکو  

، رشصص ذسا نهايج ذر م  طورهيان دهک.نشان رز bppبج حسب رعتار چنک تصويج ذسهانکذرد روی بج 

ذسا. هيچنتن  lossless JPEGروش  bppتشن ادی ب  رجذتب ميهج ذر رقکذر روش پحاصل ذر  bppرقکذر 

. ز بج روی ذغلب تصاويج تا حکودی ب بود بصشکرذ نت CALICپجدذرش پتشن ادی توذنسا عيلکجد پتش

مننک، ذر مکگمذر پتشگو ذسهفاده رز CALICو  Lossless JPEGروش  دوطور م  ذشاره شک هج هيان

پجدذرش پتشن ادی تا حکود ريادی نجخ رو پتش. ذر ذينذساوفقز  ،CALICولز مکگمذر پتشگو در 

، CALICهيچنتن با وتود مکگمذر پتشگوی وفقز در ک. بصشرذ ب بود رز Lossless JPEGساری فشجده

پجدذرش پتشن ادی توذنسا عيلکجد ذين روش رذ هم ب بود بصشک. در وذقع هکف روش پتشن ادی پتش

های پجدذرش بجذی ب بود روشپتشگوی تکيک، ذر پتش مکگمذر تای ذرذئ  يک روشذين ذسا م  ب 

 ساری ذسهفاده نيايک. فشجده

ذر من در  س  نيون ذنجام شکه ذسا م   [96]رطجح شطکه در  و روش تشطن ادیش پرو تنب ذیيسط رقا

[ يک روش 96طور م  ذشططاره شططک روش رطجح شططکه در ]هياننشططان دذده شططکه ذسططا.  8-9 تکو 

ساری بکون ذتالف ربهنز بج مکگمذر پتشگو ذسا. در ذين روش، مکگمذر پتشگوی سلسل  رجذتبز فشطجده

ذر نهايج  م  طورهيانها ذنجام دهک. تجی بجذی پتکسططلهوذنک پتشططگويز دقتقپتشططن اد شططکه ذسططا تا ب
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باشططک. قابل [ رز96] روش bppروش پتشططن ادی ب  رجذتب ميهج ذر رقکذر  bppرشططصص ذسططا، رقکذر 

 YCbCrباشططک م  ذر رک  رنگ بجذی تصططاويج رنگز رز 8-9ذمج ذسططا نهايج رطجح شططکه در تکو  

ساری تصويج ذسا م  در ذغلب رک  رنگ رناسب بجذی فشجده YCbCrگ ذسطهفاده شطکه ذسا. رک  رن

 [.  429شود ]ساری ذر من ذسهفاده رزفشجده هایروش

بجحسب رعتار  CALICو  Lossless JPEGساری پجدذرش پتشن ادی بج روی دو روش فشجدهتثثتج پتش -1-9تکو  

bpp. 

CALIC 
پجدذرش پتش

 CALICپتشن ادی + 
Lossless JPEG 

 پجدذرش پتشن ادی+تشپ

lossless JPEG 
 

428/9 421/9 466/9 848/9 Lena 

811/9 811/9 815/9 999/9 Zelda 

629/9 622/9 919/9 212/9 Couple 

858/9 880/9 912/6 994/6 Mandrill 

650/9 942/9 659/9 999/9 Boats 

982/9 982/9 528/9 496/9 Clown 

50/2 89/2 242/9 869/9 Woman with blond 

hair 

682/4 682/4 822/9 995/9 Woman with dark 

hair 

902/9 900/9 415/6 940/9 Barbara 

899/9 899/9 189/9 644/9 Einstein 

699/9 699/9 959/9 296/9 Goldhill 

028/9 028/9 466/9 499/9 Elaine 
 

 

 .bpp[ بجذساس رعتار 96] در مکگمذر پتشگوی وفقز ذرذئ  شکهرقايس  روش پتشن ادی با  -8-9کو  ت

[96رجتع ] CALICپجدذرش پتشن ادی + پتش   

Lena 402/49 696/49 

Peppers 898/49 240/49 

Mandrill 406/48 990/48 

 

 روی بج CALICو  lossless JPEG هایروش با ررانز رتانگتن نظج ذر رذ پتشن ادی روش 5-9 تکو 

رشصصات . نيايکرز رقايس  4029×4029 و 942×942 ،296×296 ذنکذره س  در ذسهانکذرد تصويج چنک

ذسا.  JPEGپجدذرش رطجح شکه بجذی مارپتوتج رورد ذسهفاده، هيان رشصصات مارپتوتج در پتش
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 رجذتبپتشن ادی ب  روش مکگمذر و پجدذرشپتش رحاسبات رران رجيور ذسا رشصص م  طورهيان

 و پجدذرشپس رحاسبات رران رجيور ولز. باشکرز CALICو  lossless JPEG ذر رران مکگمذر بتشهج

 . ذسا نزديکنسبها  CALICو  lossless JPEG در مکگشا رران ب  شن ادیپت روش در مکگشا

ذر نظج رتانگتن رران رحاسبات بج حسب ثانت  بج  CALICو  lossless JPEGرقايس  روش پتشن ادی با  -5-9تکو  

 روی چنک تصويج ذسهانکذرد.

 شنهادی+روش پی

CALIC 
CALIC 

 + روش پیشنهادی

lossless JPEG 

lossless JPEG 
 

گمذر و مک اندازه تصویر

 پجدذرشپتش

گشا و مک

 پجدذرشپس
 گشامک گمذرمک

گمذر و مک

 پجدذرشپتش

گشا و کم

 پجدذرشپس
 گشامک گمذرمک

96/499 95/0 42/0 05/0 96/99 069/0 099/0 006/0 216×216 

99/909 19/0 99/0 25/0 94/429 088/0 069/0 044/0 152×152 

42/4051 92/4 59/0 69/0 42/994 488/0 444/0 090/0 5124×5124 

 

  تغییر اندازه تصویربرای پردازش پیش -4-4-9

های قابل ج ب   جذبزجساری رنساری ب  ذرذی نجخ رياد فشجدههای فشجدهروش طور م  ذشاره شک،هيان

های ريادی بجذی بجطجف مجدن ذين رشکل روشبج ذين ذساس،  شونک.شجده شکه رزتوت ز در تصويج ف

های روشعيلکجد پجدذرش ماهش ذنکذره تصويج يک روش رفتک بجذی ب بود رطجح شکه ذسا. پتش

پجدذرش ماهش ذنکذره تصويج روش پتشيک ساری ذسا. در ذين رسال ، نجخ رياد فشجده درساری فشجده

 JPEG، هيان طور م  ذشاره شکساری پتشن اد شکه ذسا. در نجخ رياد فشجده JPEGد عيلکجبجذی ب بود 

 شود. ساری رنجج ب  ذثج بلومز در تصويج فشجده شکه رزب  ذرذی نجخ رياد فشجده

اصل با تصويج ح يابک، سپسذنکذره تصويج، ذبهکذ ذنکذره تصويج ماهش رز تغتتجپجدذرش در وذقع در پتش

 پسشود، سشود. بجذی باريابز تصويج فشجده شکه، ذبهکذ تصويج مکگشايز رزرزفشجده  JPEG روش

غتتج حاصل ذر ترتزذن  جذبز م  ذر منجايزدر وذقع شود. رز تبکيل ذشتصويج ب  ذنکذره تصويج ذولت  ذنکذره

روش ز در مناشز ذر ذثج بلوبستار ميهج ذر  جذبز  )دو فجمينک ماهش و ذفزذيش ذنکذره تصويج( ذنکذره تصويج

JPEG پجدذرش تغتتج ذنکذره تصويج ب بود قابل توت ز در عيلکجد ساری ذسا، پتشنجخ رياد فشجده با
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JPEG م  ذنکذره بلو  در روش با توت  ب  ذينمنک. هيچنتن ذيجاد رزJPEG  ثابا ذسا، وقهز ذنکذره

قابل ذمج هج  وذهک شک. بلو  در تصويج ن ايز مي يابک، تعکذدماهش رز پجدذرشب  ميک پتش تصويج

ذنجام  4يابز دو رکعبزتصويج با روش درون دو فجمينک ماهش و ذفزذيش ذنکذرهذسا در روش پتشن ادی، 

يلکجد عيابز نتز تثثتج قابل توت ز در شود م  ذنهصاب روش درونک. در ذنه ای ذين بصش بتان رزنشورز

 روش پتشن ادی دذرد.

رو رقاديج های رجاور تصويج وتود دذرد، ذر ذينريادی در پتکسلهيبسهگز  طور م  ذشاره شک،هيان

 ذلبه  ذينهای هيساي  من تصيتن رد. توذن با ذسهفاده ذر رقاديج پتکسلها رذ رزبستاری ذر پتکسل

هيبسهگز در نوذحز هيوذر تصويج بستار رياد ذسا، ولز هيبسهگز ريادی در نوذحز فجمانس باالی 

های حمف شکه در نوذحز فجمانس باال رذ با دقا ميهجی نسبا ب  رو، پتکسلذينذر  تصويج وتود نکذرد.

بج ذين ذساس در روش پتشن ادی، ماهش ذنکذره تصويج بسه  يابز مجد. توذن دروننوذحز هيوذر تصويج رز

س های حمف شکه در نوذحز فجمانرقاديج پتکسلشود تا با دقا ب هجی بهوذن ب  رحهوذی تصويج ذنجام رز

 رذ تصيتن رد.  باالی تصويج

م  د، ب  طوریشوبنکی رزتقستم Rو  H ،Vدر روش پتشن ادی، ذبهکذ تصويج ورودی ب  يکز ذر س  دسه  

هج يک ذر ذين رهغتجها ب  تجتتب بتانگج تصويجی با لب  ذفقز غالب، لب  عيودی غالب و نوذحز با بافا 

1ماهش ذنکذره تصويج با نجخ غالب هسهنک. 

2
1(، با نجخ Hت ا ذفق بجذی تصاويج با لب  ذفق غالب ) در 

2
در  

2و با نجخ  (،Vت ا عيود بجذی تصاويج با لب  عيود غالب )

3
 Rدر دو ت ا ذفق و عيود بجذی تصاويج نور  

 يابزتوذننک با دقا بااليز توس  درونطور م  ذشاره شک، نوذحز هيوذر تصويج رزشود. هيانذنجام رز

. ذر ذسا ذیکهپتچتنوذحز فجمانس باالی تصويج رسئل  سايج ها و م  باريابز لب شونک، در صورتزباريابز 

جحل  در ر شود م   جذبز ميهجی بجذی نوذحز فجمانس باالرو، ماهش ذنکذره تصويج در ت هز ذنجام رزذين

د، شوها ذنجام رزلب  ب  وتود ميک. در وذقع وقهز ماهش ذنکذره تصويج در رذسهایتصويج  ذفزذيش ذنکذره

وذن تبا دقا بااليز رزرذ  ی حمف شکههارو رقاديج پتکسلشونک، ذر ذينهای هيبسه  حمف رزپتکسل

                                                             
1 Bicubic 
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ذفقز و  . ماهش ذنکذره بجذی تصويج با نوذحز بافا غالب، با نجخ ميهجی در هج دو ت انيودباريابز 

 ود. ذيجاد ش بج روی تصويج شود تا  جذبز ميهجیذنجام رز عيودی

شونک. تصويج بجرسز رز 8×8های بلو  DCTدر روش پتشن ادی بجذی تعتتن رحهوذی تصويج، ضجذيب 

شود. بنکی رزتقستم 8×8های غتجهيپوشان ، ذبهکذ تصويج ب  بلو JPEGرو رشاب  رجذحل مکگمذر ذر ذين

تبکيل مستنوسز  توذبع پاي  2-2شکل در شود. ها ذعيا  رزسپس تبکيل مستنوسز ب  هج يک ذر بلو 

 ،تصويج و رابقز عناصج DCچپ بتانگج  -طور م  ذشاره شک، عنصج باالهيان. دذده شکه ذسانشان  8×8

سطج ذو   ACباشنک.  رقاديج تصويج هسهنک م  حاوی ذطالعات فجمانس باالی تصويج رز ACبتانگج 

تغتتجذت ذفقز تصويج ذسا؛ بتانگج )ذر سيا چپ( سهون ذو   ACبتانگج تغتتجذت عيودی تصويج، عناصج 

 ACرو، رجيور رقاديج رذسا بتانگج ذطالعات بافا تصويج ذسا. ذر ذين-پايتن ACم  رقاديج در حالز

رذسا بجذی هج بلو  -پايتن 9×9ضجذيب  ACسهون ذو  و رجيور رقاديج  ACسطج ذو ، رجيور رقاديج 

های و تيارز بل بجذیذر ذين س  رقکذر  تجیگشود، م  بتانگج راهتا بلو  ذسا. با رتانگتنرحاسب  رز

ميک م  بتانگج ذطالعات لب  ذفقز، لب  عيودی و رتزذن تصويج، س  رقکذر بجذی مل تصويج ب  دسا رز

ايز تذی ذسا م  بتشهجين رقکذر رذ در ذين س دسه  ،بجنکه بجذی تصويج بافا تصويج ذسا. سجذنجام دسه 

های تصويج بصشز ذر فجمينک ا  تبکيل مستنوسز بج روی بلو قابل ذمج ذسا م  ذعي دذشه  باشک.

 رو بار رحاسباتز روش پتشن ادی ناچتز ذسا.شود، ذر ذينرحسوب رز JPEGمکگمذری 

 شود:بجذی ذرريابز رحهوذی تصويج، ذر رذبط  ريج ذسهفاده رز

9-9 𝐶 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐻, 𝑉, 𝑅) 

 م :ب  طوری

𝐻 =
1

𝑘
∑ ℎ𝑏,

𝑘

𝑏=1

 ℎ𝑏 = ∑|𝐷(1, 𝑗)|,

8

𝑗=2
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𝑉 =
1

𝑘
∑ 𝑣𝑏

𝑘

𝑏=1

, 𝑣𝑏 = ∑|𝐷(𝑖, 1)|,

8

𝑖=2
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𝑅 =
1

𝑘
∑ 𝑟𝑏,

𝑘

𝑏=1

 𝑟𝑏 = ∑∑|𝐷(𝑖, 𝑗)|

8

𝑗=4

8

𝑖=4
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 𝑟 ،𝑣بتانگج راهتا تصويج،  𝐶های تصويج، تعکذد بلو  𝑘، 8×8بلو  تبکيل مستنوسز  𝐷در روذب  باال، 

 س  تصويج 29-9بتانگج رتزذن بافا، لب  عيودی و لب  ذفقز ذسهصجذ  شکه ذر يک بلو  ذسا. شکل  ℎو 

 دهک. رذ نشان رزهج يک  ب  هيجذه دسه  بجنکه

 
 Rذلف( تصويج دسه  

 
 Hب( تصويج دسه  

 
 Vپ( تصويج دسه  

 ذر س  تصويج ب  هيجذه دسه  بجنکه هج يک. رثالز -29-9شکل 
 

شود. زهج دسه  ذنجام ر نور تعجيف شکه بجذی پس ذر تعتتن دسه  هج تصويج، ماهش ذنکذره تصويج بجذساس

شود. در ذنجام رز حاصلبج روی تصويج  JPEGساری و رابقز رجذحل مکگمذر فجمينک چنکی پس ذر من،

صويج ذولت  شود تا ب  ذنکذره تشود، سپس ذنکذره تصويج بزرگ رزز رزفجمينک باريابز، ذبهکذ تصويج مکگشاي

قابل ذمج ذسا در روش پتشن ادی، فجمينک ماهش و ذفزذيش ذنکذره تصويج با روش دو رکعبز تبکيل شود. 

 ذنجام شکه ذسا.

هک. دنشان رز JPEGپجدذرش پتشن ادی رذ بج روی عيلکجد ثتج پتشثذر ت س  نيون  26-9تا  29-9شکل 

قابل توت   JPEGروش پتشن ادی نسبا ب   PSNRشود، ب بود طور م  در ذين شکل رشاهکه رزهيان

ذسا و ذثج  JPEGذسا. هيچنتن، تصويج حاصل ذر روش پتشن ادی ذر لحاظ ديکذری نتز بستار ب هج ذر 

 ويج حاصل ذر روش پتشن ادی وتود دذرد.ابلومز ناچتزی در تص
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 ،JPEGب( تصويج فشجده شکه با  صويج ذولت ذلف( ت

1611/0bpp=، 0201/26PSNR= 

پ( نهتج  روش پتشن ادی،  

1545/0bpp=،7051/28PSNR= 

 .)نيون  ذو ( ،JPEGبج روی  تغتتج ذنکذره پجدذرشثتج پتشثت -29-9شکل 
 

 
 ذلف( تصويج ذولت 

 
 ،JPEGب( تصويج فشجده شکه با 

2276/0bpp= ، 8608/23PSNR= 

 
پ( نهتج  روش پتشن ادی، 

2264/0bpp= ،1472/25PSNR= 

 )نيون  دوم(. ،JPEGبج روی  تغتتج ذنکذره پجدذرشثتج پتشثت -29-9شکل   
 

، JPEGب( تصويج فشجده شکه با  ذلف( تصويج ذولت 

1870/0bpp= ،5624/25PSNR= 

پ( نهتج  روش پتشن ادی، 

1803/0bpp= ،9902/26PSNR= 

 )نيون  سوم(. ،JPEGبج روی تغتتج ذنکذره پجدذرش ثتج پتشتث -26-9شکل 
 

رو ذسا، ذر ذين JPEG پجدذرش پتشن ادی تزئز ذر رجذحلرجذحل پتشذغلب طور م  ذشاره شک، هيان

دذرد. قابل ذمج ذسا روش  JPEGتجی نسبا ب  روش بار رحاسباتز ناچتز ذضاف  وش پتشن ادیر

پجدذرش تغتتج ذنکذره تصويج قابل های پتشبا سايج روش JPEGساری پتشن ادی ذر نظج ب بود نجخ فشجده
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بجذی ب بود عيلکجد روش  ها ذسا.تج ذر من روشم  ذر نظج ررانز بستار سجيعرقايس  ذسا، در صورتز

 .ه ذسامار پتشن اد شکه ذسا م  در ذدذر  رطجح شکرذهيک پتشن ادی، 

پجدذرش تغتتج ذنکذره تصويج رنجج ب  ماهش ذثج بلومز در تصويج فشجده ، پتشذشاره شکطور م  هيان

  ز ذر تزئتات تصويجشود. ولز فجمينک ماهش و ذفزذيش ذنکذره تصويج رنجج ب  حمف بجرز JPEGشکه با 

ز يابقادر ب  درون ،ذی ذر من ذسايابز دورکعبز نيون يابز  طز م  درونهای دروندروذقع روش شود.رز

يايز نرو ب  تای ذسهفاده ذر روش بزرگذر ذين باشنک.لب  و بافا رهجذمم تصويج نيز بجذی نوذحز دقتقز

نيايز سهفاده مجد. در ذين قسيا ذر روش بزرگنيايز وفقز ذهای بزرگتوذن ذر روشرز ،دو رکعبز

کذ ذبه ،نيايز[ بجذی ذفزذيش ذنکذره تصويج ذسهفاده شکه ذسا. ذين روش بزرگ429وفقز رطجح شکه در ]

دهک، سپس تزئتات ذر دسا رفه  تصويج رذ با رعادالت ذنکذره تصويج رذ ب  روش دو رکعبز ذفزذيش رز

نيايز وفقز پس ذر نيايز دو رکعبز ذر بزرگب  تای بزرگ در وذقع رنک.رشهقات تزئز تصيتن رز

پجدذرش نيايز وفقز رذ بج روی پتشثتج بزرگتث 21-9. شکل توذن ذسهفاده مجدرزمکگشايز تصويج 

رشصص ذسا م   26-9تا  29-9های با رقايس  ذين شکل با شکل دهک.تغتتج ذنکذره تصويج نشان رز

 پجدذرش پتشن ادی را رذ ب بود بصشک.پتشنيايز وفقز توذنسا مارذيز بزرگ

، =1545/0bpp( ذلف

8760/28PSNR= 
، =2264/0bppب(  

2863/25PSNR= 
، =1803/0bppپ( 

1471/27PSNR= 
 .JPEGبجذی ب بود عيلکجد  جتغتتج ذنکذره تصويپتشن ادی  پجدذرشروی پتش نيايز وفقز بجبزرگثتج تث -21-9شکل 
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 بندیجمع -4-1

ف شود، ذر طجساری باذتالف رزهای فشجدهرنجج ب  ماهش ذثج  جذبز روش ب  نوعز پجدذرش تصويجپتش

صل، در ذبهکذی ذين فشود. رزتصويج ساری ديگج با حفظ متفتا تصويج، رنجج ب  ذفزذيش نجخ فشجده

 شجحشکه در رسال   پتشن اد پجدذرشهای پتشک. سپس روشذنپجدذرش روتود رجور شکههای پتشروش

پجدذرش تغتتج رحکوده پويای تصويج، تغتتج چتکران تصويج و س  روش پتش ،در ذين رسال  .ذنکدذده شکه

 پجدذرش پتشن ادی، رنجج ب  ب بودهای پتش. هج يک ذر ذين روشتتج ذنکذره تصويج پتشن اد شکه ذساتغ

پجدذرش بتانگج ذهيتا ذين های پتشنهايج حاصل ذر روش وتود شکه ذسا.ساری رهای فشجدهروش

  ساری تصويج ذسا.های فشجدهها در ب بود نجخ روشروش
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 فصل پنجم:

پردازش برای بهبود نتایج پس

 سازیفشرده
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 مقدمه -1-5

شونک. ه رزهايز بج روی تصويج فشجده شکذتالف رنجج ب  ذيجاد  جذبزساری باهای فشجدههي  روش

ز رتزذن  جذب ذطالعاتز ذر ذگجها ذسا. ذين  جذبز نيودن ميهجيا  ماری بجذی حمفرذه ،پجدذرش تصويجپس

توذننک متفتا تصويج رذ ب بود بصشنک. ذر پجدذرش با دقا ب هجی رزهای پسروشتصويج روتود باشک، 

پتشن اد شکه  JPEGيج فشجده شکه با بکون رجتع بجذی تصاومتفتا رعتار ذرريابز  ،رو در ذين رسال ذين

بجذی پجدذرش پس روش دو. سپس نيايکبجمورد رذ  JPEG تصاويج فشجده شکه با ذسا تا رتزذن  جذبز

 هایروشذبهکذ  ،در ذين فصل پتشن اد شکه ذسا. JPEGرفع ذثج بلومز در تصاويج فشجده شکه با 

 هایتا تصويج پتشن ادی و روشرعتار ذرريابز متف سپس ،شونکرجور رز پجدذرش روتودپس

 .شونکرزپجدذرش پتشن ادی رطجح پس

 پردازش تصویرپس -1-2

هايز در تصويج باريابز شکه ذتالف رنجج ب   جذبزساری بافشجده هایروشطور م  ذشاره شک، هيان

هايز ريهمساری بستار رش ود ذسا. بج ذين ذساس ذلگوفشجدهرياد شونک. ذين ذثج  جذبز ب  ذرذی نجخ رز

 يهجمساری رذ های فشجدهها ب  تصويج مکگشايز شکه، ذثج  جذبز ذلگوريهمذنک تا با ذعيا  منذرذئ  شکه

 گجدد.ناسب با من تعجيف رزپجدذرشز ر جذبز هج ذلگوريهم، پسنياينک. بسه  ب  نور 

صويج ذسا. پجدذرش رهکذولز بجذی حمف ذثج بلومز ت(، پس4POCSهای رحکب )روش نگاشا رجيوع 

های شود و با روشذر تصويج رجتع در نظج گجفه  رز ذیدر ذين روش، يک رعادل  با دذنش ذولت 

. [426] ودش حاصلبکون ذثج بلومز  یتصويج ،شود تا در فجمينکی تکجذریذين رعادل  حل رز ،ساریب تن 

 ريهم دذرد.تعجيف دذنش ذولت  رناسب ذر تصويج رجتع، نقش بسزذيز در مارذيز ذين ذلگو

 ایهروش حاصل ذرگمر بجذی ذر بتن بجدن ذثج بلومز پجدذرشز بج ربنای فتلهج پايتن[ پس421در ]

شود ولز حمف رزذر تصويج ذثج بلومز تا حکودی  ،ساری ذرذئ  شکه ذسا. ذگج چ  در ذين روشفشجده

                                                             
1 Projection onto convex sets 
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ها نتز در تصويج لب رونک. هيچنتن تزئتات روتود در نوذحز رجری تصويج نتز تا حکودی ذر بتن رز

 شود. در ذين[ ذر فتلهجهای وفقز بجذی حمف ذثج بلومز ذسهفاده رز425و  428در ] گجدنک.رز تارحاصل 

 ک.نها شناسايز گجدنک تا با ذثجذت  جذبز در تصويج بلومز ذشهباه گجفه  نشوشود تا لب فتلهجها سعز رز

 شکه ذسهفاده شکه مکگشايزنوعز در تصويج [ نتز ذر فتلهجهای وفقز بجذی حمف ذثجذت رص490در ]

ا ذسهفاده ب  ودمارب  تای ذسهفاده ذر فتلهجهای ذر قبل تعجيف شکه، فتلهجها ب  صورت  ،ذسا. در ذين روش

سهفاده شود تا بهوذنک با ذشونک. يک شبک  بکين رنظور طجذحز و مرورش دذده رزذر شبک  عصبز تولتک رز

[ نتز ذر شبک  عصبز 494روش رطجح شکه در ] .هج وفقز رذ تعتتن منکذر  وذص رحلز تصويج ضجذيب فتل

لب  و  ،منک. در ذين روش، هج بلو  ذر تصويج ب  يکز ذر س  گجوه هيوذربجذی رفع ذثج بلومز ذسهفاده رز

ای هشونک. س  شبک  عصبز نتز بجذی هج يک ذر ذين س  نور بلو  طبق دذدهبنکی رزبافا تقستم

، ذثج تصويج مرروندر بلو   هج يابک. سپس با ذسهفاده ذر ذين س  شبک  عصبز و نورزمرورش ر ،مرورشز

 شود.بلومز حمف رز

ز شود تا ذثج بلومپجدذرشز در هج دو حوره رکان و تبکيل مستنوسز ب  تصويج ذعيا  رزپس[ 492در ]

 ولز نتار ب  ذطالعات ،کمنذر تصويج حمف شود. ذين روش تا حکود ريادی ذثج بلومز رذ ذر تصويج حمف رز

 تصويج فشجده شکه دذرد. QFذی هيچون رقکذر ذضاف 

 در ذينمنک. [ با ذسهفاده ذر نيايش تنک، ذثجذت بلومز رذ ذر تصويج حمف رز499روش رطجح شکه در ]

شود. ذيجاد رز K-SVDنار  عيورز با ذسهفاده ذر تعکذد ريادی تصاويج مرورشز توس  ذبهکذ يک وذژه ،روش

ذين روش بجذی شود. حمف رز 4OMPنار  و روش س ذثج بلومز ذر تصويج مررون با ذسهفاده ذر ذين وذژهسپ

ذی نتار دذرد. در ذين روش، رقکذر مسهان  با فجض رعلوم بودن رقکذر نار  ب  رقکذر مسهان ذسهفاده ذر وذژه

QF تصاويج مرورشز ريکن ذسا  نار  ذيجاد شکه ذرشود. عالوه بج ذين رشکل، وذژهتصويج بجمورد رز

 تارعتا رناسبز بجذی رفع بلومز ذر هج تصويج مررون نکذشه  باشک.

                                                             
1 Orthogonal Matching Pursuit 
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پجدذرش  ود يادگتجنکه بجذی حمف ذثج بلومز بجذساس نيايش تنک ذرذئ  شکه پس روش [ يک499در ]

 رهنکذذساری و يا پجدذرش نتار ب  دذنسهن دذنش ذولت  در رذبط  با ذلگوريهم فشجدهذسا. در ذين پس

ز ب  صورت لومباشک. تن ا دذنش ذولت  بجذی ذين ذلگوريهم ذين ذسا م  ذثج ببنکی و نور تصويج نيزبلو 

بنکی تصويج سارگار ذسا. در ذين روش ذبهکذ باشک م  ذين فجض با رنطق بلو  طوط ذفقز و عيودی 

صويج شود. تيتن تقستم رز[ ب  دو تصويج فجمانس باال و فجمانس پا499تصويج بلومز رطابق ذلگوريهم ]

فجمانس پايتن حاوی ذطالعات ر م تصويج ذسا و تصويج فجمانس باال شارل تزئتات و ذثجذت بلومز 

تم. مف نيايرو هکف ذين ذسا م  ذثجذت بلومز رذ ذر تصويج فجمانس باال حروتود در تصويج ذسا. ذر ذين

ذر دايتم و با توت  ب  هتسهوگجذم ت انيرز نار  ذر تصويج فجمانس باال ذيجاديک وذژه ،بجذی ذين مار

های نار  تک نار  ذتزذی فجمانس باال و ريج وذژهنار  ذيجاد شکه رذ ب  دو ريج وذژه[، وذژه496] گجذديان

انس نار  ب  دسا مرکه، تصويج فجمتوت  ب  نيايش تنک و دو ريج وذژهنيايتم. سپس با بلومز تقستم رز

ايتن با شود. تصويج فجمانس پی تزئتات تصويج و تصويج ذثج بلومز تفکتک رزباال ب  دو تصويج رجزذ

 شود تا تصويج بکون ذثج بلومز ب  دسا ميک.تصويج تزئتات تيع رز

 تصویر پردازشمعیار ارزیابي بدون مرجع در پسنقش  -1-9

تار ذسا متفتا تصويج رو نطور م  ذشاره شک، در بستاری ذر روذرد تصويج رجتع وتود نکذرد، ذر ذينهيان

پجدذرش، ذثجذت ورودی بکون دذشهن تصويج رجتع ذرريابز شود. بجذی رثا  ذگج بصوذهتم در فجمينک پس

نتار ذسا ذطالعاتز ذر رتزذن  جذبز تصويج  ،رذ حمف نيايتم JPEGبلومز روتود در تصويج فشجده شکه با 

ين رو در ذز تصويج در دسهجس نتسا. ذر ذيندذشه  باشتم. در بستاری ذر روذقع، ذطالعز ذر رتزذن  جذب

پتشن اد شکه ذسا  JPEGبجذی تصاويج فشجده شکه با  ا تصويج بکون رجتعترعتار ذرريابز متف ،رسال 

جدذرش پشود. سپس با توت  ب  رتزذن  جذبز بجمورد شکه، پسهکذ متفتا تصويج ورودی ذرريابز تا ذب

ذعيا  شود. در ذدذر  رعتار ذرريابز پتشن ادی رعجفز ن بج روی مرناسبز بجذی ب بود متفتا تصويج 

 شود.رز
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 )نوآوری( JPEGمعیار ارزیابي بدون مرجع پیشنهادی برای خرابي  -1-4

رعتار پتشن اد شکه ذسا.  JPEG با در ذين رسال  يک رعتار ذرريابز بکون رجتع بجذی تصاويج فشجده شکه

منک تا بهوذنک متفتا تصويج رذ ب  عيل رز JPEGاری سذرريابز پتشن ادی، رطابق رجذحل روش فشجده

ذسا م  متفتا تصويج فشجده شکه  JPEGتجين گام در ذصلز ،ساری وبز ذرريابز منک. فجمينک چنکی

ضجذيب تبکيل مستنوسز  روی ، بجJPEGدر  ساریفجمينک چنکی ساری ب  من وذبسه  ذسا.و نجخ فشجده

ل زي  و تحلتل ضجذيب تبکي، با تجرو در رعتار ذرريابز پتشن ادیينذر ذ شود.رز ذنجامهای تصويج بلو 

 شود. ، متفتا تصويج ذرريابز رزمستنوسز

ود. شروش پتشن ادی ذر دو رجحل  تشکتل شکه ذسا. در رجحل  ذو ، نقش  تتزی تصويج ذسهصجذ  رز

ل يا تاری پتکس نقش  تتزی، تصويجی در ذنکذره تصويج ورودی ذسا م  هج پتکسل من، رتزذن تتزی

های ذذتا هيوذر و توذن بلو منک. با ذسهفاده ذر نقش  تتزی رزتصويج ورودی رذ بتان رز دررهناظج 

ذنک رذ ذر هم تفکتک نيود. در وذقع وقهز تصويج با روش ساری هيوذر شکههايز م  در ذثج فشجدهبلو 

JPEG مف های تصويج حستنوسز بلو شود، بستاری ذر ضجذيب فجمانس باال در تبکيل مفشجده رز

فجمينک ذر طجفز، شود. شونک. حمف ضجذيب فجمانس باال رنجج ب  تاری من بلو  ذر تصويج رزرز

م  ذين بلو  تار ذسا، سبب هيوذر شکن من بلو  نتز شود، ولز ذر منجايز ريکن ذسا ساریفشجده

  ساری هيوذر شکه ذسا.دهشود. بلک  بلومز ذسا م  در ذثج فشجبلو  ذذتا هيوذر رحسوب نيز

ها  مننک، ريجذ ذين بلوساری تغتتجی نيزهای ذذتا هيوذر، در فجمينک فشجدهبلو رحهوذی قابل ذمج ذسا، 

رو حمف شونک. ذر ذين JPEGساری رقاديج فجمانس باالی قابل توت ز نکذرنک تا در فجمينک چنکی

نک. در روش پتشن ادی ذر نقش  تتزی بجذی وشتار نيزساری در فجمينک فشجدههای ذذتا هيوذر بلو 

عتار در ر های ذذتا هيوذربلو های تصويج ذسهفاده شکه ذسا. های ذذتا هيوذر ذر سايج بلو تفکتک بلو 

گز ها ب  راهتا تصويج بسهشونک. ريجذ رتزذن هيوذری در ذين بلو ذرريابز پتشن ادی در نظج گجفه  نيز

باشک. در وذقع در روش پتشن ادی با حمف ساری رجتب  نيزدر ذثج فشجده و ب  فجمينک هيوذر شکن ،دذرد

 ذيم. های ذذتا هيوذر، رعتاری رسهقل ذر راهتا تصويج پتشن اد نيودهبلو 
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تصويج ذسا.  8×8های ضجذيب تبکيل مستنوسز بلو  تحلتلرجحل  دوم روش پتشن ادی بج ذساس 

ماهش  8×8های بک، رقاديج تبکيل مستنوسز بلو ياذفزذيش رز JPEGساری در وقهز نجخ فشجده

اری سبج يک تکو  چنکیها بلو ساری، ضجذيب تبکيل مستنوسز ک. ريجذ در فجمينک چنکینيابرز

(، رشصص ذسا م  رجذتع  شود 9-2شکل ب  ساری )تکو  چنکیرقاديج شونک. بجذساس تقستم رز

ابنک. بج يفجمانس پايتن، ماهش بتشهجی رزضجذيب فجمانس باالی تبکيل مستنوسز نسبا ب  ضجذيب 

ها بجذی ذرريابز متفتا بلو  رورد ذين ذساس، در روش پتشن ادی، ضجذيب تبکيل مستنوسز بلو 

  ود.شقبل ذر شجح تزئتات روش پتشن ادی، ذبهکذ نگاشا تتزی تصويج رعجفز رزک. نگتجقجذر رزبجرسز 

 نگاشت تیزی تصویر -1-4-5

ريادی  هایشود. روشجذی تصيتن رتزذن تتزی يا تاری رحلز تصويج ذسهفاده رزنگاشا تتزی تصويج ب

دسه  ملز ربهنز  س  ها ب [. ذين روش495-491و  402ذنک ]بجذی تصيتن تتزی تصويج پتشن اد شکه

، رتزذن پصش های ربهنز بج لب شونک. روشبنکی رزبج لب ، ربهنز بج پتکسل و ربهنز بج تبکيل تقستم

  مهای ربهنز بج پتکسل، بکون ذينم  روشدهنک، در حالزهای لب  رذ رورد بجرسز قجذر رزسلشکن پتک

های حوره تبکيل نتز با روش .مننک، در حوره رکان عيل رزهای تصويج رذ رورد بجرسز قجذر دهنکلب 

ج رذ تصيتن ينوسز، رتزذن تتزی تصول راننک تبکيل فوري  و تبکيل مستذسهفاده ذر ذطالعات حوره تبکي

 رننک. رز

منک. شتب ذنکذره های رکانز و طتفز تصويج ذسهفاده رزذر ويژگز[ 402نگاشا تتزی رطجح شکه در ]

رورد ذسهفاده در ذين های طتفز و رکانز ( ب  تجتتب ويژگز4TVطتف تبکيل فوري  و تغتتجذت ملز )

ود. شروتب تاری تصويج رزصويج، طور م  ذشاره شک، حمف ضجذيب فجمانس باالی تهسهنک. هيانرجتع 

يج رکانز تصوهای ويژگزو  ذسهصجذ  شکه ذر تبکيل فوري های [ رتزذن تاری تصويج با ويژگز402در ]

ای ههای طتفز، ذبهکذ تصويج ب  بلو شود. بجذی ذيجاد نگاشا تتزی با ذسهفاده ذر ويژگزبجمورد رز

                                                             
1 Total variation 
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ر رحاسب  شتب ذنکذره طتف بجذی هج بلو ، شود. قبل ذپتکسل هيپوشان تقستم رز 29با  92×92

شود. ذگج رقکذر منهجذسا صفج يا نزديک ب  صفج باشک، رقکذر صفج در منهجذسا هج بلو  ذرريابز رز

مارال هيوذر ذسا و نتاری ب  رحاسب   ،گتجد. ذين بکين رعنا ذسا م  ذين بلو نگاشا تتزی قجذر رز

های تصويج رحاسب  تب ذنکذره طتف بجذی سايج بلو ش ؛باشکشتب ذنکذره طتف بجذی من بلو  نيز

ک. نقش  تتزی ميگون  نقش  تتزی تصويج بجذساس ذطالعات تبکيل فوري  تصويج ب  دسا رزشود. بکينرز

[ قجذر دذرد، هج چ  رقکذر من ب  يک نزديکهج باشک، يعنز من ناحت  ذر تصويج تتزتج 4,0حاصل در باره ]

زی ب  صفج نزديکهج باشک يعنز من ناحت  ذر تصويج تارتج ذسا. هيچنتن . هج چ  رقکذر نقش  تتذسا

 رقاديج صفج در ذين نقش  بتانگج نوذحز مارال هيوذر ذسا. 

ذر  ذر تصويج، ذسا. تغتتجذت ملز بجذی هج بلو  TV[ بجذساس 402نقش  تتزی ديگج پتشن اد شکه در ]

ذر در بلو  رجبوط  شود و ذين رقکرحاسب  رزمن  4يافه رجيور تفاضل رقاديج من بلو  با بلو  ذنهقا 

ميهجی نسبا ب  نوذحز غتجهيوذر دذرنک. سجذنجام  TVگتجد. نوذحز هيوذر تصويج، قجذر رز ذر نقش  تتزی

 4-9کل شميک. دذر دو نقش  تتزی رطجح شکه، يک نقش  تتزی بجذی تصويج ب  دسا رزذر رتانگتن ورن

دهک. در ذين نقش ، [ نشان رز402رجتب  با من رذ بجذساس روش ]و نقش  تتزی  رثالز ذر يک تصويج

سل های روشن بتانگج رتزذن تتزی پتکم  پتکسلهای تتجه بتانگج نوذحز هيوذر هسهنک، در حالزپتکسل

رجبوط  در تصويج ورودی هسهنک. در ذين نقش  تتزی، هج چ  روشنايز پتکسل ميهج باشک، تتزی ذين 

در يايک. نرزذر سا هار ذولت  تصويج فجذهم  رذ ذسا. در وذقع نگاشا تتزی، ذطالعاتزناحت  ذر تصويج ميهج 

های لو تج بتانگج بهای تتجههای ذذتا غتجهيوذر هسهنک و بلو تج ، بتانگج بلو نوذحز روشنذين نگاشا، 

 ذذتا هيوذر هسهنک.

[ 490ن ب بود متفتا تصويج ]تصيتن رتزذن تتزی تصويج در ماربجدهای ريادی ذر پجدذرش تصويج هيچو

[ 494و  491و  402-55رفتک ذسا. نقش  تتزی تصويج بجذی رعتار ذرريابز متفتا بکون رجتع تصويج ]

[ ذر نقش  تتزی ذرذئ  شکه در 55شود. رعتار ذرريابز رتزذن بلومز تصويج رطجح شکه در ]نتز ذسهفاده رز

                                                             
1 Shift 
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  تتزی ريکن ذسا ذثجذت بلومز روتود در تصويج با منک. ذرا در ذسهفاده ذر ذين نقش[ ذسهفاده رز402]

[ فتلهج تاری حجمهز ب  تصويج 55های ذذتا غتجهيوذر ذشهباه گجفه  شود. بجذی حل ذين رشکل، در ]بلو 

شود. در وذقع، ذعيا  فتلهج شود، سپس نقش  تتزی ذر ذين تصويج تار شکه رحاسب  رزورودی ذعيا  رز

 منک. با در نظجودی، ذثجذت بلومز عيودی و ذفقز رذ ذر تصويج حمف رزتاری حجمهز بج روی تصويج ور

ا هيوذر های ذذتميک، م  بلو گجفهن رقکذر مسهان  بج روی نقش  تتزی، نقش  تتزی دودويز ب  دسا رز

های ذذتا هيوذر شونک. در ذين نقش ، نوذحز ستاه بتانگج بلو های ذذتا غتجهيوذر تفکتک رزذر بلو 

 های ذذتا غتجهيوذر هسهنک.م  نوذحز سفتک بتانگج بلو ر حالزهسهنک، د

 
 ذلف( تصويج ورودی

 
 ب( نگاشا تتزی

 ذی ذر نقش  تتزی تصويج.نيون  -4-9شکل 

ب  هيجذه نقش  تتزی  ساری رهفاوتبا دو نجخ فشجدهرذ  JPEG، دو تصويج فشجده شکه با 2-9شکل 

 دهک. يز هج يک نيايش رزدودو

 
 JPEG ،QF=70ذلف( تصويج فشجده شکه با 

 
 JPEG ،QF=20ب( تصويج فشجده شکه با 

 
 پ( نگاشا تتزی دودويز تصويج ذلف(

 
 ( نگاشا تتزی دودويز تصويج ب(ت

 .ساری رصهلف و نگاشا تتزی دودويزجدهنجخ فشرثالز ذر يک تصويج با دو  -2-9شکل 
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دهک، ذگج چ  متفتا دو تصويج فشجده شکه بستار رهفاوت ذر هم هسهنک، ولز دو نشان رز 2-9شکل 

ذتا هيوذر های ذتوذنک بتن بلو رو نقش  تتزی دودويز رزنقش  تتزی بستار ب  هم شبت  هسهنک. ذر ذين

 8×8های ذنک، تفاوت قائل شود. ذگج چ  بج ز ذر بلو ر شکهساری هيوذهايز م  در ذثج فشجدهو من بلو 

 JPEGساری های روتود در رجسي  و سا هيان( در ذثج فجمينک چنکیدر تصويج )راننک بج ز ذر بلو 

دهک. ريجذ ذين های ذذتا غتجهيوذر تشصتص رزها رذ ب  عنوذن بلو ذنک، ذرا نقش  تتزی منهيوذر شکه

های ذذتا غتجهيوذر در های تار ب  عنوذن بلو ذنک، و بلو تار شکه JPEGساری در ها در ذثج چنکیبلو 

 شونک.نظج گجفه  رز

  معیار ارزیابي پیشنهادی مراحل -1-4-2

های ذذتا غتجهيوذر با ذسهفاده ذر روش پتشن ادی ذر دو رجحل  تشکتل شکه ذسا. در رجحل  ذو ، بلو 

شونک، سپس متفتا تصويج ورودی با ذسهفاده ذر ذطالعات نگاشا تتزی تصويج ورودی شناسايز رز

رعتار ذرريابز پتشن ادی رذ نشان  نيودذر بلومز 9-9شکل شود. ها ذرريابز رزذسهصجذ  شکه ذر ذين بلو 

 شود.تزئتات روش پتشن ادی شجح دذده رز ،دهک. در ذدذر رز

 

 های ذاتا غیرهموار بلوک 

ا هم  بج ز ذر بلو های تصويج ذذتا هيوذر هسهنک، در حالزز ذر بلو طور م  قبال ذشاره شک، بج هيان

ذررشز رذ ذر سا هار ساری هيوذر شکه باشنک. نگاشا تتزی تصويج ذطالعات باريکن ذسا در ذثج فشجده

دهک. بجذی ب  دسا موردن راتجيس تتزی بجذی تصاويج ذولت  تصويج، يعنز قبل ذر  جذبز تصويج، ذرذئ  رز

شود تا [ بج روی تصويج ورودی ذعيا  رز55، يک فتلهج تاری حجمهز رطابق با ]JPEGشکه با  فشجده

[ ذسهصجذ  402ذثجذت بلومز ذر تصويج حمف شود. سپس نگاشا تتزی ذر تصويج فتلهج شکه رطابق با ]

های بلو های ذذتا غتجهيوذر ذر بج روی نگاشا تتزی، بلو  1/0شود. با در نظج گجفهن رقکذر مسهان  رز

رصهلف  هایدذدهشونک. ذين رقکذر مسهان  ب  صورت تججبز با بجرسز بج روی پايگاهذذتا هيوذر تفکتک رز

 DCTشونک. ريجذ ضجذيب های ذذتا غتجهيوذر لحاظ رزب  دسا مرکه ذسا. در روش پتشن ادی تن ا بلو 
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 م مننک. ذر منجايزت ز تغتتج رز، ب  رتزذن قابل توJPEGساری های رصهلف فشجدهها در نجخذين بلو 

ذين  DCTهای ذذتا هيوذر، ذطالعات فجمانس باالی قابل توت ز نکذرنک، ضجذيب فجمانس باالی بلو 

ساری، تغتتج های رصهلف فشجدهها در نجخذين بلو  DCTها، رقاديج موچکز دذرنک. در وذقع رقاديج بلو 

 مننک. قابل توت ز نيز

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

پتشن ادی.تصويج رعتار ذرريابز متفتا  نيودذر بلومز -9-9شکل   

های ذاتا غیرهموارشناسایي بلوک  

 اعمال فیلتر حرکتي تاری

 نگاشت تیزی دودویي

 استخراج نگاشت تیزی

𝑷𝒃 = ‖𝑫𝑵𝒃‖𝟎.𝟔 

𝑸𝒃 = ‖𝑫𝑵𝒃‖𝟏 

اعمال تبدیل کسینوسي بر هر بلوک 

 ذاتا غیرهموار

5مرحله   

 

 bغیرهموار  ذاتا برای هر بلوک

 

نرمال کردن ضرایب تبدیل 

 (𝐷𝑁𝑏) سینوسيک

 

𝑀 =
∑ 𝑄𝑏𝑏

∑ 𝑃𝑏𝑏
 

 

 (𝑴نتیجه ارزیابي )

 

 

2مرحله   

 تصویر ورودی
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 معیار کیفیت  

طور د. هيانشوهای ذذتا غتجهيوذر ذعيا  رزب  هج يک ذر بلو  تبکيل مستنوسزدر ذين رجحل ، ذبهکذ 

ساری هج بلو  بج راتجيس چنکی DCT، ضجذيب JPEGساری م  قبال ذشاره شک، در فجمينک چنکی

شونک. ذر رز هجساری نتز بزرگ، رقاديج راتجيس چنکیJPEGساری شود. با ذفزذيش نجخ فشجدهتقستم رز

 يابنک. هيچنتن با توت  ب  راتجيسساری، ماهش بتشهجی رزپس ذر چنکی DCTرو، ضجذيب ذين

نسبا ب  ضجذيب  DCTجمانس باالی ف ضجذيب ساری،در فجمينک چنکی ساری رشصص ذسا م چنکی

بج روی  رذ ساریثتج فجمينک چنکی، رثالز ذر تث9-9يابنک. شکل ماهش بتشهجی رز DCTفجمانس پايتن 

شود، ضجذيب فجمانس طور م  در ذين شکل رشاهکه رزدهک. هيانيک بلو  هيوذر و غتجهيوذر نشان رز

در بلو  غتجهيوذر  DCTفجمانس باالی ضجذيب در بلو  هيوذر رقاديج موچکهجی نسبا ب   DCTباالی 

تجهيوذر بلو  غ DCTساری رنجج ب  ماهش ريادی در رقاديج فجمانس باالی دذرنک و فجمينک چنکی

متفتا رتزذن ذررشز ذر ذطالعات با ،ساری شکهچنکی های غتجهيوذربلو  DCTدر وذقع ضجذيب  شود.رز

 نيايک. تصويج فجذهم رز هایبلو 

 DCTمنتم تا ضجذيب هج بلو  تقستم رز DCها رذ بج رقکذر بلو  DCTضجذيب تشن ادی، در روش پ

های نجرا  بلو   DCTضجذيب  6/0جم [ تبکيل شونک. بجذی ذرريابز متفتا بلو ، ذر ن4,0ُب  باره نجرا  ]

 شود:رز ذسهفادهيج شکه رطابق رذبط  ر

 

9-4 
‖𝐷𝑁𝑏‖0.6 = √∑∑𝐷𝑁𝑏(𝑖, 𝑗)0.6

8

𝑗=1

8

𝑖=1

0.6

 

يک بلو  ذر تصويج ذسا. قابل ذمج ذسا در عيلگج  𝑏و  8×8نجرا  بلو   DCTضجذيب  𝐷𝑁در رذبط  باال 

بزرگ  اي پ رنحج ب  تقويا بتشهج رقاديج پاي  موچک نسبا ب  رقاديج ،توذن، رقکذر نيای ميهج ذر يک

يهج ذر يک ذسهفاده شکه ذسا تا ضجذيب فجمانس يای مرو در روش پتشن ادی ذر رقکذر نشود. ذر ذينرز

ب  صورت  6/0 ک. رقکذرنرورد تقويا بتشهجی قجذر گتج DCTنسبا ب  ضجذيب فجمانس پايتن  DCTباالی 
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هج بلو ، ذغلب  6/0 جمهای رصهلف ب  دسا مرکه ذسا. نهتج  نُدذدهتججبز با بجرسز بج روی پايگاه

 ميک:[ ب  دسا رز4,0رو، بجذساس رذبط  ريج، رعتار ن ايز در باره ]شود. ذر ذينرقکذری بزرگهج ذر يک رز

9-2 
𝑀 =

∑ ‖𝐷𝑁𝑏‖1
𝑘
𝑏=1

∑ ‖𝐷𝑁𝑏‖0.6
𝑘
𝑏=1

 

رتزذن  جذبز در باره  𝑀های ذذتا غتجهيوذر و تعکذد بلو  𝑘نجرا ،  DCTبلو   𝐷𝑁در رذبط  فوق، 

ج بتانگ ،بتانگج ب هجين متفتا تصويج و عکد يک 𝑀جذی [ ذسا. در روش پتشن ادی، عکد صفج ب4,0]

 بکتجين متفتا تصويج ذسا.

201 201 199 201 199 199 201 199 

198 198 199 200 199 199 200 199 

200 201 200 200 199 201 201 201 

201 201 203 201 199 200 202 200 

201 199 203 204 201 201 200 200 

202 201 202 202 202 203 201 201 

201 204 202 201 202 201 201 201 

200 202 203 200 199 199 201 199 

 ذلف( بلو  هيوذر

1605 2 -1 -2 -2 2 0 0 

-5 -2 1 1 1 2 -1 -1 

-3 1 1 0 -1 -1 -2 0 

2 0 -2 2 2 0 0 -1 

0 2 0 -1 0 2 0 1 

3 1 2 0 -1 -1 -1 0 

1 0 1 1 0 0 0 -1 

1 0 0 0 1 -1 0 -1 

 بلو  ذلف( DCTب( ضجذيب 

161 0 0 0 0 0 0 0 

-1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 ب( شکه ساریپ( ضجذيب چنکی

111 110 109 106 107 110 112 113 

106 105 85 81 102 109 111 114 

217 222 172 163 215 231 230 231 

229 222 178 189 230 234 231 230 

218 192 158 190 225 218 217 217 

203 184 175 200 216 213 209 209 

193 194 205 209 204 199 197 189 

165 162 160 164 167 163 161 139 

 ت( بلو  غتجهيوذر

1404 -40 28 60 9 -19 -15 1 

-173 -16 38 5 -9 -18 0 0 

-259 38 -29 -41 -17 19 10 2 

-56 -3 -20 -14 20 16 6 -3 

-19 9 -4 7 7 4 -4 0 

113 7 -5 -12 -8 -1 3 0 

62 -9 7 10 -2 -4 -1 0 

54 -2 4 2 -1 -2 -1 1 

 بلو  ت( DCTث( ضجذيب 

140 -6 4 6 1 -1 0 0 

-22 -2 4 0 -1 -1 0 0 

-29 5 -3 -3 -1 1 0 0 

-6 0 -1 -1 0 0 0 0 

-2 1 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

 ساری شکه ث( ( ضجذيب چنکی

 ساری بج روی بلو  هيوذر و غتجهيوذر.رثالز ذر تثثتج فجمينک چنکی -9-9شکل 
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 نتایج معیار ارزیابي پیشنهادی -1-4-9

 IVCو  LIVE II  ،CSIQدذده در س  پايگاه JPEGمارذيز روش پتشن ادی بج روی تصاويج فشجده شکه 

 90و  490، 299ب  تجتتب حاوی   IVCو  LIVE II  ،CSIQدذده . س  پايگاهقجذر گجفابجرسز رورد 

تصويج رجتع هسهنک. بجذی ذرريابز روش پتشن ادی، ذر  40و  90، 25ذر  JPEGتصويج فشجده شکه 

 بتنز شکهنيجه پتش با توت  ب شود. ذين رعتارها زذسهفاده ر 3RMSEو  1PLCC  ،2SROCC هایرعتار

شونک. قبل ذر ذسهفاده ذر ذين س  رعتار، ذبهکذ نتار ذسا ( رحاسب  رزDMOSيا  MOSو نظجذت ذنسانز )

در  DMOSبتنز شکه ذعيا  گجدد تا باره ذين ذعکذد ب  باره رقاديج تابع غتج طز ريج بج روی نيجه پتش

 [:492تبکيل شود ] IVC دذدهپايگاهدر  MOSو باره  CSIQو  LIVE II دذدهدو پايگاه

9-9 𝑚 = 𝛽1 (
1

2
− 

1

1 + exp (𝛽2(𝑜 − 𝛽3))
) + 𝛽4𝑜 + 𝛽5 

ز نگاشا شکه هسهنک، رقاديج و نيجه مي  بتنز شکه()پتش زب  تجتتب نيجه مي  𝑚و  𝑜در رذبط  باال 

𝛽𝑖(1پارذرهجهای  = شونک. بجذرش رنحنز طوری تعتتن رز 9ک بجذرش رنحنزحتن فجمين (1,2,3,4,5

 [.499ز نگاشا شکه ميتن  شود ]شود م  رجيور رجبعات  طا بتن نيجذت متفز و نيجذت مي ذنجام رز

ز )بعک ذر نگاشا غتج طز( ب  ، ذبهکذ هج يک ذر نيجذت متفز و نيجذت مي SROCCبجذی رحاسب  رعتار 

 شود:رذبط  ريج تعتتن رز شونک، سپس ذين رعتار رطابقزصورت رجزذ ذر موچک ب  بزرگ رجتب ر

9-9 
𝑆𝑅𝑂𝐶𝐶 = 1 − 

6

𝑛(𝑛2 − 1)
∑𝑑𝑖

2,

𝑛

𝑖=1

 

تعکذد  𝑛ز )بعک ذر نگاشا غتج طز( و رعتار متفز و رعتار مي شياره ذرتن 𝑖تفاوت بتن  𝑑𝑖در رذبط  باال 

 دذده ذسا.تصاويج مررون در پايگاه

رحاسب   9-9ز )بعک ذر نگاشا غتج طز( رطابق رذبط  تن نيجذت متفز و نيجذت مي  ب PLCCرعتار 

 شود:رز

9-9 𝑃𝐿𝐶𝐶 =
∑ (𝑚𝑖 − �̅�)(𝑠𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑚𝑖 − �̅�)2(𝑠𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 , 

                                                             
1 Pearson linear correlation coefficient 
2 Spearman rank order correlation coefficient 

3 Root mean square error 
4 Curve fitting 
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 �̅� و 𝑚𝑖هسهنک. هيچنتن،  𝑠𝑖 رقاديج  ذرتن نيجه متفز و رتانگتن هي𝑖 ب  تجتتب �̅�و  𝑠𝑖در رذبط  باال، 

دذده نتز تعکذد تصاويج مررون روتود در پايگاه 𝑛هسهنک،  𝑚𝑖 ز و رتانگتن هي ذرتن نيجه مي 𝑖 ب  تجتتب

، بتانگج هيبسهگز رياد رقاديج متفز و PLCCو  SROCCرقکذر يک و نزديک يک بجذی دو رعتار  ذسا.

 ز هسهنک. مي 

 :شودرحاسب  رز رذبط  ريجب  صورت  RMSEرعتار 

 

9-6 
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

1

𝑛
∑(𝑠𝑖 − 𝑚)2

𝑛

𝑖=1

, 

پارذرهجهای روتود در رذبط  باال، رشاب  پارذرهجهای رذبط  قبل ذسا. هج چ  رقکذر ذين رعتار ميهج باشک 

ود دذرد. ز وتو مي  تج باشک(، بتانگج ذين ذسا م  هيبسهگز ريادی بتن نيجذت متفز)ب  صفج نزديک

شان ساری نهای رصهلف فشجدهرقاديج رعتار ذرريابز پتشن ادی رذ بج روی يک تصويج در نجخ ،9-9شکل 

ب   JPEGساری دهک، رقاديج رعتار ذرريابز پتشن ادی با ذفزذيش نجخ فشجدهدهک. ذين شکل نشان رزرز

 يابک.ذفزذيش رز  اصورت يکنوذ

 

 .JPEGساری های رصهلف فشجدهنجخ ذرذی رعتار ذرريابز پتشن ادی ب  ذعيا نهايج حاصل ذر  -9-9شکل 
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بج روی تصاويج فشجده  رذ ز پتشن ادی در رقابل نيجذت متفزنيودذر پجذمنکگز نيجذت مي  6-9شکل 

طور م  در ذين شکل هياندهک. نشان رز IVCو  LIVE II ،CSIQدذده در س  پايگاه JPEGشکه 

 4-9ز پتشن ادی با نيجذت متفز وتود دذرد. تکو  ريادی بتن نيجذت مي  رشصص ذسا، هيبسهگز

بج روی پتشن ادی رذ ذرريابز  رعتار ب  دسا مرکه ذر RMSEو  PLCC ،SROCCرقاديج رعتارهای 

بتانگج  RMSEو رقکذر مم  SROCCو  PLCCدهک. رقاديج باالی نشان رزدذده تصاويج ذين س  پايگاه

 ادی ب   وبز قادر ب  تصيتن ذثجذت بلومز تصويج ذسا.ذين ذسا م  روش پتشن 

 
 LIVE IIدذده ذلف( پايگاه

 
 CSIQدذده ب( پايگاه

 
 IVCدذده پ( پايگاه

در س   JPEGنيودذر پجذمنکگز رعتار پتشن ادی در رقابل نظجذت متفز بجذی تصاويج فشجده شکه  -6-9شکل 

 . رمموردذده پايگاه

 

 .رممور دذدهحاصل ذر روش پتشن ادی بج روی س  پايگاه RMSEو  PLCC ،SROCCتار رقاديج س  رع -4-9تکو  

 PLCC SROCC RMSE 

LIVE II 0/9637 0/9439 6/4765 

CSIQ 0/9583 0/9350 0/0874 

IVC 0/9737 0/9595 0/2650 
 

و  LIVE II ،CSIQدذده روتود بج روی س  پايگاهرشاب  های روش ورعتار ذرريابز پتشن ادی عيلکجد 

IVC های روتود، نهايج رذ بج روی هج س  رعتار م  ذغلب روشقجذر گجفا. ذر منجايز بجرسزورد رPLCC ،

SROCC  وRMSE دذده رممور بجرسز نکجدنک، را روش پتشن ادی  ود رذ در و بج روی هج س  پايگاه

رقال  ن ادی رذ با چنک روش پتشرقايس   2-9ها رقايس  نيوديم. تکو  تکو  رهفاوت با سايج روشدو 

نهايج با دهک. در ذين تکو ، ب هجين نشان رز IVCو  CSIQدذده رعتار ذرريابز ديگج بج روی دو پايگاه

ا هيبسهگز ريادی ب ،دهک م  رعتار پتشن ادینيايش دذده شکه ذسا. نهايج نشان رز تجیقلم ضصتم
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. فجذهم نيوده ذسا RMSEو  PLCC، SROCCنظجذت ذنسانز دذرد و ب هجين نهتج  رذ در س  رعتار 

 ( هسهنک.JPEGهای رورد رقايس ، رعتارهای مگاه ذر نور  جذبز )بجذی  جذبز  اص هي  ذين روش

دذده دو پايگاه در JPEG با بج روی تصاويج فشجده شکهروش روتود رقايس  روش پتشن ادی با چنک  -2-9تکو  

CSIQ  وIVC.  

دذدهپايگاه  PLCC SROCC RMSE رعتارهای ذرريابز 

 

CSIQ 

[52] 0/8927 0/8518 0/1379 

[59] 0/8888 0/8624 0/1402 

[58] 0/9484 0/9151 0/0970 

[51] 0/9422 0/9227 0/1025 

[55] 0/9537 0/9249 0/0920 

 0874 /0 9350 /0 9583 /0 رعتار پتشن ادی

 

IVC 

[52] 0/7816 0/8034 0/7257 

[59] 0/7946 0/7973 0/7063 

[58] 0/8295 0/8284 0/6497 

[51] 0/8840 0/8601 0/5932 

[55] 0/9536 0/9384 0/3503 

 0/2650 0/9595 0/9737 رعتار پتشن ادی
 

 JPEGروش پتشن ادی با چنک رعتار ذرريابز بکون رجتع بج روی تصاويج فشجده شکه ، 9-9در تکو  

يش نياتجی با قلم ضصتم، نهايججفا. در ذين تکو ، ب هجين رورد رقايس  قجذر گ LIVE IIدذده در پايگاه

دهک م  رعتار ذرريابز پتشن ادی نسبا ب  سايج رجذتع، هيبسهگز دذده شکه ذسا. نهايج نشان رز

[ رعتارهای نامگاه ذر  جذبز هسهنک، 409-409های ]بتشهجی با نظجذت متفز دذرد. در ذين تکو ، روش

 هسهنک. JPEGذرريابز رتزذن ذثج بلومز رصهص های م  سايج رجذتع روشدر حالز

در  JPEGبج روی تصاويج فشجده شکه روتود رقايس  نهايج روش پتشن ادی با چنک رعتار ذرريابز  -9-9تکو  

 .LIVE IIدذده پايگاه

 [54] [52] [59] [59] [51] [56] [55] [409] [409] [409] 
رعتار 

 پتشن ادی

PLCC 0/938 0/901 0/932 0/929 0/9357 0/922 0/944 0/956 0/943 0/944 0/964 

SROCC 0/927 0/883 0/904 0/921 0/9172 0/866 0/941 0/938 0/933 0/942 0/944 
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 )نوآوری( پردازش پیشنهادی در رسالههای پسروش -1-1

 ک،نساری تصويج دذشه  باشدر فشجده عيلکجد  وبزحهز ذگج  ذتالفساری بافشجده رصهلف هایروش

پجدذرش بجذی بجطجف نيودن رو فجمينک پسمننک. ذر ذينبج روی تصويج حاصل ذيجاد رز نتز هايز جذبز

پجدذرش بجذی رفع  جذبز ذثج بلومز حاصل س. در ذين رسال  چنک روش پتوذنک رفتک باشکرزها ذين  جذبز

 پتشن اد شکه ذسا.  JPEGذر 

  فیلتر همومورفیکپردازش با پس -1-1-5

هج گون   جذبز و تغتتجذتز م   [.4در نظج گجفا ] 2و بارتابش 4دو رؤلف  روشنايز باتوذن تصويج رذ رزهج 

ج ذين ذرا ذثشود، روی رؤلف  روشنايز و بارتابش تصويج نتز تثثتجگمذر ذسا. روی يک تصويج ذعيا  رز

و با شنا ا نور  9رفتکميک فتلهج هيوروبا تجزي  تصويج ب  جذبز روی دو رؤلف  رهفاوت  وذهک بود. 

های رهثثج رذ شناسايز مجد و متفتا تصويج رذ با ب ساری ذين رؤلف  توذن رؤلف  يا رؤلف  جذبز تصويج، رز

پجدذرش تصويج با فتلهج هيورورفتک، ذبهکذ رقکراتز قبل ذر رعجفز پس[. 499ها ب بود بصشتک ]يا رؤلف 

 شود، شکت روشنايز هج نقط  با رتزذنويج تولتک رزوقهز يک تص شود.ذر فتلهج هيورورفتک رعجفز رز

ذنجژی بارگجدذنکه شکه ذر تسم، رهناسب ذسا. ذين ذنجژی،  ود با دو رؤلف  رتزذن روشنايز رنبع نور در 

تجتتب روشنايز ب  [. ذين دو رؤلف 499شود ]رحت  و رتزذن نور رنعکس شکه توس  تسم رشصص رز

,𝑖(𝑥)ذنعکاس( نام دذرنک و با  و بارتابش 𝑦)  و𝑟(𝑥, 𝑦) تصويج . ضجب ذين دو رؤلف ، شونکنيايش دذده رز

,𝑓(𝑥) رو يک تصويجدهک. ذر ذينرذ تشکتل رز 𝑦)) صورت ضجب دو رؤلف  ، ب 1-9توذن رطابق رذبط  رذ رز

 [:496]روشنايز و بارتابش در نظج گجفا 

9-1 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑖(𝑥, 𝑦) × 𝑟(𝑥, 𝑦) 

ذين دو رؤلف ، تصويجی در ذنکذره تصويج  شود. هج مکذم ذربارتابش نارتکه رز-ذين رذبط ، رک  روشنايز

تغتتجذت  دهک، ريجذهای پايتن تصويج رذ تشکتل رزذصلز هسهنک. رؤلف  روشنايز تصويج، ذغلب فجمانس

                                                             
1 Illumination 
2 Reflectance 

3 Homomorphic filter 
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توذنک تغتتجذت ناگ انز دذشه  باشک شود. در رقابل رؤلف  بارتابش، رزنور در رحت  ب  مرذرز ذنجام رز

ا االی تصويج ذسهای بدهنکه فجمانسرو ذين رؤلف ، تشکتلذر ذين ) صوصاً در رجر بتن ذشتاء رصهلف(.

[. فتلهج هيورورفتک، يک فجمينک فتلهج مجدن در دذرن  فجمانسز ذسا م  با ذنهصاب تابع فتلهج 491]

ي  م  تبکيل فور. ذر منجايزز و بارتابش رذ ذر تصويج تکذ منکتوذنک دو رؤلف  شکت روشنايرناسب، رز

ضجب تبکيل فوري  من دو تابع بجذبج نتسا، ذبهکذ با ذسهفاده ذر تابع لگاريهم تابع، با حاصلضجب دو حاصل

 شود. ، عيل ضجب ب  عيل تيع تبکيل رز8-9رطابق رذبط  

9-8 𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑙𝑛 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑙𝑛 𝑖(𝑥, 𝑦) + 𝑙𝑛 𝑟(𝑥, 𝑦) 

  وذهک بود: 5-9رت رذبط  صوتبکيل فوري  ذين تابع )طبق ويژگز  طز تبکيل فوري (، ب 

ℱ{𝑧(𝑥, 𝑦)} = ℱ{𝑙𝑛 𝑓(𝑥, 𝑦)} = ℱ{𝑙𝑛 𝑖(𝑥, 𝑦)} + ℱ{𝑙𝑛 𝑟(𝑥, 𝑦)} 9-5 

 يا

9-40 𝑍(𝑢, 𝑣) = 𝐹𝑖(𝑢, 𝑣) + 𝐹𝑟(𝑢, 𝑣) 

,𝐹𝑖(𝑢عيلگج تبکيل فوري ،  ℱدر رذبط  باال،  𝑣)  و𝐹𝑟(𝑢, 𝑣)  تجتتب، تبکيل فوري  ب𝑙𝑛 𝑖(𝑥, 𝑦)  و

𝑙𝑛 𝑟(𝑥, 𝑦) های پايتن تصويج و طور م  ذشاره شک، عيوراً رؤلف  روشنايز تصويج، فجمانسهسهنک. هيان

ک فتلهج توذن ذر يدهنک. با توت  ب  ذين نکه  رزهای باالی تصويج رذ تشکتل رزرؤلف  بارتابش، فجمانس

باالگمر رناسب، بجذی تکذساری رؤلف   گمر رناسب، بجذی تکذساری رؤلف  روشنايز و ذر يک فتلهجپايتن

 [. 498بارتابش ذسهفاده مجد ]

 لف ؤر ،منک، ذين  جذبزتغتتجذت ريادی در فجمانس باالی تصويج ذيجاد رز  جذبز ذثج بلومزم  ذر منجايز

لف  روشنايز نتز تا ذين  جذبز بج روی رؤ هيچنتن ،دهکثتج ريادی قجذر رزثترذ تحابارتابش تصويج 

لف  روشنايز و بارتابش يک تصويج بلومز رذ نيايش ؤذی ذر رنيون  1-9شکل ثتجگمذر ذسا. ثتحکودی 

شود، ذثجذت بلومز در رؤلف  بارتابش تصويج مارال رش ود طور م  در ذين شکل رشاهکه رزهياندهک. رز

تزذن وقهز ر تثثتج قجذر دذده ذسا. ذلبه ذسا و ذين  جذبز تا حکی رؤلف  روشنايز تصويج رذ نتز تحا

کل گتجد. هيچنتن با توت  ب  ذين شتثثتج  جذبز قجذر رز جذبز رياد باشک، رؤلف  روشنايز، بتشهج تحا
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ثثتج ترشصص ذسا م  تيارز نوذحز تصويج و در نهتج ، تيارز نوذحز دو رؤلف  ب  رتزذن رساوی تحا

ج يک ذر دو رؤلف  ب  صورت وفقز ذنجام رو در روش پتشن ادی، ب ساری هذنک. ذر ذينذثج بلومز قجذر نگجفه 

حساستا ستسهم بتنايز ذنسان ب  هي  نوذحز  طور م  در فصل قبل ذشاره شک،شود. در وذقع هيانرز

تصويج ب  يک رتزذن نتسا، در نهتج   جذبز ذثج بلومز نتز در هي  نوذحز تصويج ب  يک رتزذن رؤيا 

 شود. نيز

 
 JPEGده شکه با ذلف( تصويج فشج

 
 لف  روشنايزؤب(  ر

 
 لف  بارتابشؤپ( ر

 لف  روشنايز و بارتابش با فتلهج هيورورفتک.ؤذی ذر تکذساری تصويج ب  دو رنيون  -1-9شکل 
 

رصهلف  زنتار ذسا ذبهکذ تصويج بلومز ورودی بج حسب راهتا فجمانسز نوذحب ساری وفقز تصويج بجذی 

[ بجذی تعتتن راهتا نوذحز 402بنکی شود. بکين رنظور ذر نگاشا تتزی رطجح شکه در ]تصويج بصش

ر ، تصويجی ددر بصش قبل رطجح شک، نگاشا تتزی طور م هيان تصويج ذسهفاده شکه ذسا.رصهلف 

ا تتزی نگاش 8-9ذنکذره تصويج ورودی ذسا م  بتانگج رتزذن تتزی نوذحز رصهلف تصويج ذسا. شکل 

شکل  نذي طور م  درهياندهک. نشان رز بنکی تصويج رذ بجذساس ذين نگاشاو بصش ومزليک تصويج ب

يوذر م  نوذحز هتج هسهنک، در حالزرشصص ذسا، نوذحز فجمانس باالی تصويج در نگاشا تتزی روشن

اهتا نوذحز ی تعتتن رتوذن بجذتج هسهنک.  بج ذين ذساس ذر نگاشا تتزی رزتصويج در نگاشا تتزی، تتجه

وذن ترصهلف تصويج ذسهفاده مجد. با در نظج گجفهن دو رقکذر مسهان  بج روی ذين نگاشا تتزی، تصويج رذ رز

بنکی پ( ذين بصش 8-9بنکی مجد. شکل ب  س  ناحت  فجمانس پايتن، فجمانس رتانز و فجمانس باال بصش

ذحز فجمانس باالی تصويج، نوذحز طوسز رنگ دهک. در ذين شکل، نوذحز سفتک بتانگج نورذ نشان رز

 بتانگج نوذحز فجمانس رتانز و نوذحز ستاه رنگ، بتانگج نوذحز فجمانس پايتن تصويج بلومز ورودی ذسا. 



490 

 

 
 JPEGذلف( تصويج فشجده شکه با 

 
 ب( نگاشا تتزی تصويج ذلف(

 
تصويج بجذساس بنکی پ( بصش

 نگاشا تتزی
 بنکی تصويج بجذساس نگاشا تتزی.نگاشا تتزی يک تصويج بلومز و بصش -8-9شکل 

 

  صورت نتز ب تصويج لف  روشنايز و بارتابشؤبنکی تصويج ب  س  ناحت  رممور، دو ربا توت  ب  بصش

بسه  ب  رتزذن  جذبز  ب  صورت رجزذ ،لف ؤهای ذين دو رو هج يک ذر بصش شونکبنکی رزرهناظج بصش

زذن با توت  ب  رت تارو نتار ذسا متفتا تصويج ورودی ذرريابز شود، شونک. ذر ذينتصويج ب ساری رز

لف  ذصالح شود. بجذی تعتتن رتزذن متفتا تصويج ورودی ذر رعتار ذرريابز ؤهج بصش ذر دو ر ، جذبز تصويج

 جذبز بلومز  ،نتز رشصص ذسا 8-9در شکل طور م  هيان بکون رجتع پتشن ادی ذسهفاده شکه ذسا.

در نوذحز فجمانس پايتن تصويج، بتشهج ذر دو ناحت  ديگج قابل نيايش ذسا و  جذبز در ناحت  فجمانس 

 باالی تصويج ميهج ذر سايج نوذحز تصويج قابل رشاهکه ذسا.

يک ج، . فتلهج وينهای تصويج ذر فتلهج وينج ذسهفاده شکه ذسالف ؤبجذی ب ساری ر در روش پتشن ادی،

روی تصويج ورودی حجما دذده  ذیپنججهدر حوره رکان ذسا. در ذين فتلهج،  هيوذرسار فتلهج غتج طز

يجاد ذ رطابق رذبط  ريج ذنک،قجذر گجفه  پنججههايز م  در ريج شود و تصويج  جوتز بجذساس پتکسلرز

 :شودرز

9-44 
𝑟 = 𝑚𝑓 +

𝑚𝑎𝑥 {0, 𝜎𝑓
2 − �̂�𝑛

2}

𝑚𝑎𝑥 {𝜎𝑓
2, �̂�𝑛

2}
(𝑛 − 𝑚𝑓) 

𝜎𝑓و   𝑚𝑓در ذين رذبط ، 
�̂�𝑛، پنججه درپوشش دذده شکه  ورودیهای تصويج رتانگتن و وذريانس پتکسل 2

2 

وذريانس  شکه ذسا. هيوذرپتکسل تصويج  𝑟و  ورودیپتکسل تاری تصويج  𝑛، نويزوذريانس تصيتنز 

𝜎𝑓مل رقاديج  بج رویگتجی رذ ذر رتانگتنتصيتنز نويز 
پنججه در هج چ  ذنکذره توذن ب  دسا مورد. رز 2

شود. در روش پتشن ادی با توت  ب  رتزذن  جذبز بزرگهج باشک، تصويج ورودی هيوذرتج رز فتلهج وينج
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در ذين نججه پ، ذنکذره هج چ   جذبز تصويج بتشهج باشکشود. فتلهج وينج تعتتن رز پنججه درتصويج، ذنکذره 

 تا تصويج هيوذرتج شود. گتجيمفتلهج رذ بزرگهج در نظج رز

ز بلومز ثتج  جذبتثلف  بارتابش تحاؤطور م  ذشاره شک وقهز رتزذن  جذبز تصويج مم باشک، تن ا رهيان

رو تن ا ذيننتسا. ذر رؤيا قابل لف  ب  يک رتزذن ؤهچنتن ذين  جذبز در تيام نوذحز ذين ر گتجد.قجذر رز

تلهج وينج ف شود. بجذی ذين نوذحز ذرلف  بارتابش تصويج با فتلهج وينج هيوذر رزؤنوذحز فجمانس پايتن در ر

 جذبز تصويج بتشهج باشک، هيوذرساری بتشهجی بج روی نوذحز هج چ   ذسهفاده شکه ذسا. 9×9پنججه  با

شک، بجذی تعتتن رتزذن  جذبز تصويج ذر طور م  ذشاره شود. هيانلف  فجمانسز ذنجام رزؤرصهلف دو ر

ويج ورودی ، متفتا تصرعتار ذرريابز پتشن ادیرعتار ذرريابز پتشن ادی در ذين رسال  ذسهفاده شکه ذسا. 

تج يک نزديک عکد ب  رقکذر تصيتنز، هج چ  رعتار ذين در. منکذرريابز رز( 4,0در باره ]ذی با نيجه رذ

فتلهج وينج رذ بجذی هج يک ذر نوذحز در ، ذنکذره پنججه 9-9تکو   ج ذسا.بتانگج  جذبز بتشهج تصويباشک، 

 دهک.نشان رز (𝑀) لف  روشنايز و بارتابش با توت  ب  رقاديج حاصل ذر رعتار ذرريابز پتشن ادیؤدو ر

قابل ذمج ذسا ذنکذره پنججه در  شکه در ذين تکو  ب  صورت تججبز با بجرسز چنکين تصويج ب  دسا 

 ا.مرکه ذس

 لف  روشنايز و بارتابش.ؤذنکذره پنججه در فتلهج وينج بجذی هج يک ذر نوذحز دو ر -9-9تکو  

معیار ارزیابي بدون 

 مرجع پیشنهادی

(𝑴) 

 اندازه پنجره برای فیلتر وینر در 

 لفه روشنایيؤم

 اندازه پنجره برای فیلتر وینر در 

 بازتابشلفه ؤم

فرکانس  فرکانس پایین

 میاني

فرکانس 

 االب

فرکانس 

 پایین

فرکانس 

 میاني

 فرکانس باال

M<0/6 - - - - - - 

0/6≥M<0/1 9×9 - - 1×1 - - 

0/1≥M<0/8 9×9 - - 5×5 9×9 - 

0/8≥M<0/5 1×1 9×9 - 44×44 9×9 - 

M≥0/5 1×1 9×9 9×9 49×49 9×9 9×9 
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يز و بارتابش ب  صورت لف  روشناؤدو ر درروتود س  ناحت  هج يک ذر در روش پتشن ادی م  ذر منجايز

در نوذحز رجری ذين س  ناحت  ب  وتود ميک. لب  رصنوعز شود، ريکن ذسا رجزذ با فتلهج وينج ذصالح رز

هيوذر  [495] لف  با فتلهج هيوذرسار الپالسؤرو بجذی ذر بتن بجدن ذين ذثج نارطلوب، هج يک ذر دو رذر ذين

ولز  ،ذر دقا ب هجی نسبا ب  فتلهج وينج بج وردذر ذساشود. قابل ذمج ذسا فتلهج هيوذرسار الپالس رز

نهتج  ذر دو نيون   40-9و  5-9 هایشکل .ب  رران رحاسبات بتشهجی نسبا ب  فتلهج وينج نتار دذرد

رش پجدذپسذين طور م  ذر نهايج رشصص ذسا، هيان دهک.نشان رزرذ با فتلهج هيورورفتک پجدذرش پس

ذسا. هيچنتن متفتا ديکذری  بجطجف نيوده JPEGتا حک ريادی ذر تصويج فشجده شکه با  ذثج بلومز رذ

 ذسا. JPEGپجدذرش شکه نتز بستار ب هج ذر تصويج فشجده شکه با تصويج پس

 
 ذلف( تصويج ذولت 

 
، JPEGب( تصويج فشجده شکه با 

2962/24PSNR= 

 
ج لهتفپجدذرش شکه با پ( تصويج پس

 =0488/25PSNR، هيورورفتک

 )نيون  ذو (. ،با فتلهج هيورورفتکپجدذرش نهتج  پس -5-9شکل 

 
 

 
 ذلف( تصويج ذولت 

 
، JPEGب( تصويج فشجده شکه با 

3492/24PSNR= 

 
ج لهتفذرش شکه با پجدپ( تصويج پس

 =5563/24PSNR، هيورورفتک

 (.دوم)نيون   ،با فتلهج هيورورفتکپجدذرش نهتج  پس -40-9شکل 
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 نمایش تنکپردازش با پس -1-1-2

رذ در ماربجدهای پجدذرش  4توذنک بستاری ذر رسائل رعکوسنيايش تنک، يک روش مارمرک ذسا م  رز

 پجدذرشز بجذیبلومز تصويج حل نيايک. در ذين رسال ، روش پستصويج هيچون حمف نويز و حمف ذثج 

هج پجدذرش با فتلنسبا ب  پس ،پجدذرشذين پسبا نيايش تنک ذرذئ  شکه ذسا.  JPEGحمف ذثج بلومز 

روش  نيودذر بلومز 44-9شکل  دذرد. JPEGمارذيز باالتجی در حمف ذثج بلومز  ،هيورورفتک

زئتات روش پتشن ادی رطجح شکه ت ،دهک. در ذدذر نشان رز رذ پجدذرش پتشن ادی با نيايش تنکپس

  مقابل ذمج ذسا، روش پتشن ادی بج روی دو تصويج  امسهجی و رنگز قابل ذعيا  ذسا. ذر منجايز ذسا.

JPEG  ذر رک  رنگYCbCr منک، در روش پتشن ادی نتز ذر ساری تصاويج رنگز ذسهفاده رزدر فشجده

ذرش تصويج ذسهفاده شکه ذسا. در وذقع روش پتشن ادی بج روی س  مانا  ذين پجدذين رک  رنگ در پس

 شود.رک  رنگ ذعيا  رز

 

 

 

 

 

 
 

 .JPEGبجذی حمف ذثج بلومز حاصل ذر  پجدذرش با نيايش تنکپس نيودذر بلومز -44-9شکل 
 

 2نار  فجذ مارلم ذر وذژهتوذنک ذر تجمتب  طز چنک ذتذر تصويج رز تک شود هج در نيايش تنک فجض رز

 شود:نار  رطابق رذبط  ريج تعجيف رزتابع هکف بجذی ذيجاد وذژهذيجاد شود. 

9-42 𝑚𝑖𝑛𝐷,𝛼  ‖𝑋 − 𝐷. 𝛼‖2,
2          𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜       ∀𝑖, ‖𝛼𝑖‖1 ≤ 𝑆 ,

𝑖 = 1,2,… , 𝑃 

𝑛راتجيسز در ذنکذره  𝑋نار ، وذژه 𝐷در رذبط  باال،  × 𝑃  شارل𝑃  مرورشز با طو   تک𝑛  ،پتکسل𝛼 

 ل ئذين رس. منکسط  تنکز رذ بتان رز 𝑆يک بجدذر تنک، و  𝛼𝑖بجدذر مرورشز،  𝑃 رجبوط ب راتجيس تنک 

                                                             
1 Inverse problems 2 Overcomplete dictionary 

 OMPذسهفاده ذر 

 بجذی حمف ذثج بلومز

بکون  OMPان   طا بجذی تصيتن مسه

 JPEGدر  QFدذنسهن رقکذر 

تصويج 
 حاصل

حاوی ذثج  تصويج

 بلومز
توس  تک  K-SVDنار  با يادگتجی وذژه

 تصويج ورودی
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[ حل 494] SVD-Kو  4MOD [490] نار  راننکتوذنک توس  يک روش يادگتجی وذژهساری رزب تن 

شود. ذنجام رز OMP( با ذسهفاده ذر 𝛼)يعنز پتکذ مجدن ضجذيب تنک م  مکگمذری تنک شود، ب  طوری

تصيتن رده شونک.  تکريجزتوذننک ب  صورت يک در رتان و رز 𝛼و  𝐷بجذين ذساس، دو پارذرهج رج و  

ضجذيب تنک )بجدذر تنک( ذولت  ب   ،شود، سپس بجذساس مننار  ذولت  در نظج گجفه  رزذبهکذ يک وذژه

نک نار  و بجدذر توذژهک. نشورور رزنار  و بجدذر تنک ب  صورت تکجذری ب بکين تجتتب وذژه ميک،دسا رز

شود. قابل نار  هيگجذ رزپس ذر چنک تکجذر، وذژهشونک. رور رزب  OMPو  K-SVDب  تجتتب با ذسهفاده ذر 

 هایتک منک م  با رز نار  ذيجادهايز بجذی وذژهيک روش ساده و مارذ ذسا م  ذتم K-SVDذمج ذسا م  

 [ ذمج شکه ذسا.494 و 499در ] K-SVDنار  با تزئتات ذيجاد وذژه .مرورشز شباها ريادی دذرنک

ذر تصويج بلومز ورودی  40×40مرورشز در ذنکذره  تک  2000نار ، در روش پتشن ادی، بجذی ذيجاد وذژه

در نظج گجفه  شکه ذسا.  K-SVDبجذی  تکجذر 90، و 296نار  های وذژهذسهصجذ  شکه ذسا. تعکذد ذتم

با تک  يافه نار  مرورشنار  ذولت  و وذژهوذژه ،42-9ذنک. شکل ذين رقاديج ب  صورت تججبز ب  دسا مرکه

ذنک   شکهنار  ذولت  در نظج گجفهب  عنوذن وذژهدهک. توذبع پاي  تبکيل مستنوسز تصويج بلومز رذ نشان رز

يافه  با نار  مرورشگتجنک. وذژهرورد ذسهفاده قجذر رز K-SVDذی ذلگوريهم و ب  عنوذن رقکذر ذولت  بج

پ( نشان دذده شکه ذسا. هج ذتم  42-9در شکل ورودی ذر تک تصويج بلومز  K-SVDذسهفاده ذر 

 ذسا. 40×40نار ، تصويجی در ذنکذره وذژه

نار  ذولت  )بجذساس توذبع پاي  ژهب( وذ ذلف( تصويج بلومز ورودی

 تبکيل مستنوسز(
يافه مرورش نار پ( وذژه  

 يافه  بجذی تصويج بلومز.نار  مرورشرثالز ذر وذژه -42-9شکل 
 

                                                             
1 Method of optimal directions 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sparse_dictionary_learning#Method_of_optimal_directions_.28MOD.29
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 رفع ،يافه مرورش نار تصويج ورودی با ذسهفاده ذر ذين وذژهذثج بلومز روتود در نار ، وذژه يادگتجیپس ذر 

 شود:بجذی رفع بلومز ب  صورت رذبط  ريج تعجيف رزساری شود. تابع ب تن رز

9-49 𝑚𝑖𝑛𝛼‖𝛼‖1,      𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   ‖𝑋 − 𝐷.𝛼‖2 ≤ 𝑇 

شارل ضجذيب  𝛼يافه ، نار  مرورشوذژه OMP ،𝐷مسهان   طا بجذی  𝑇تصويج بلومز،  𝑋در رذبط  باال، 

ذی شود. تعتتن رقکذر رناسب بجساری فوق حمف رزتصويج با حل رسئل  ب تن  تنک ذسا. ذثج بلومز ذر

𝑇  نقش ر يز در فجمينک حمف بلومز درOMP [ با ذسهفاده ذر رقکذر 499دذرد. روش رطجح شکه در ]

QF  تصويج فشجده شکه باJPEGرو، روش رطجح شکه ذر ذينرنک. ، رقکذری رذ بجذی ذين پارذرهج تصيتن رز

 قابل ذسهفاده ذسا. QF رعلوم رقکذر با JPEGرجتع تن ا بجذی تصاويج فشجده شکه با در ذين 

 ، رقکذر مسهان  با توت  ب  رتزذن ذثج بلومز در تصويج بجمورد شکه ذسا.رسال ذين در  در روش پتشن ادی

ذسهفاده   ذر رعتار ذرريابز بکون رجتع پتشن ادی در ذين رسال نتز تصويج در بلومز شکت ذثجبجذی تعتتن 

 QFبکون دذشهن تصويج رجتع و رقکذر  ،طور م  ذشاره شک، رعتار ذرريابز پتشن ادیهيانشکه ذسا. 

 بتانگج ب هجين دهک. ذرهتار نزديک صفج،ب  تصويج نسبا رز (4,0تصويج فشجده شکه، ذرهتاری در باره ]

وت  ب  رذبط  بج ذين ذساس با تمتفتا تصويج و ذرهتار يک و نزديک ب  من بتانگج متفتا بک تصويج ذسا. 

 شود:ريج رقکذری بجذی مسهان   طا بجمورد رز

9-49 𝑇 = (200^𝑀) × 2 

 منک م رعتار ذرريابز بکون رجتع پتشن ادی در ذين رسال  ذسا. ذين رذبط  بتان رز 𝑀در رذبط  باال، 

 JPEGرقکذر  جذبز دذرد. وقهز  JPEGذرتباط رسهقتيز با رقکذر  جذبز بلومز در  𝑇رقکذر مسهان  

 يابک.نتز ذفزذيش رز 𝑇يابک، مسهان  ذفزذيش رز

 پردازش پیشنهادی با نمایش تنکنتایج پس 

روش پتشن ادی بج روی تصاويج رهعکدی رورد ذرريابز قجذر گجفا و مارذيز ذين روش با تعکذدی روش 

طور م  قبال هيان [ رقايس  شک.499 و 492 و 494] JPEGپجدذرش رهکذو  در حمف ذثج بلومز پس

پجدذرش بجذی پس JPEGتصويج فشجده شکه با  QF[ ب  رقکذر 492ذشاره شک، روش رطجح شکه در ]
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و س   JPEGس  نيون  ذر نهتج  روش پتشن ادی رذ نسبا ب   49-9تا  49-9های شکلتصويج نتار دذرد. 

شود، ها رشاهکه رزشکلطور م  در ذين هياندهک. نيايش رز[ 499و  492 و 494]پجدذرش روش پس

ها دذرد، بتشهجی نسبا ب  سايج روش PSNRساری بجذبج، روش پتشن ادی رقکذر ب  ذرذی يک نجخ فشجده

پجدذرش شکه با روش پتشن ادی بجتج ذر س  روش رممور ذسا. هيچنتن در ومتفتا ديکذری تصاويج پس

ا و هکه ذسا، در صورتز م  لب روش پتشن ادی، ذثج بلومز ب  صورت قابل توت ز ذر تصويج حمف ش

ساری نهايج  ود های فشجدهم  ذغلب روشذنک. ذر منجايزپجدذرش شکه حفظ شکهتزئتات در تصويج پس

اس بجذسسايج رقاالت دذده بجرسز نکجدنک، را روش پتشن ادی رذ با رذ بج روی تصاويج روتود در پايگاه

 يم.ذگزذرش شکه در رقاالتشان رقايس  نيودهتصاويج 

 
  =JPEG، )2976/24(PSNRساری با فشجده ب(

 
 ذلف( تصويج ذولت 

 
 PSNR)=2849/25([، 494ت( روش رطجح شکه در ]

 
 =PSNR)6066/26(پ( روش پتشن ادی، 

، [494و رقايس  با رجتع ] ش تنک بجذی حمف ذثج بلومزپجدذرش با نيايپسذی ذر نهتج  نيون  -49-9شکل 

(1369/0bpp=). 
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 =JPEG، )6558/28(PSNRساری با فشجده ب(

 
 ذلف( تصويج ذولت 

 

 =PSNR)9508/29([، 499ت( روش رطجح شکه در ]
 

 )=2315/30PSNR(پ( روش پتشن ادی، 

، [499و رقايس  با رجتع ]پجدذرش با نيايش تنک بجذی حمف ذثج بلومز پسذی ذر نهتج  نيون  -49-9شکل 

(3349/0bpp=.) 
 

 

 =JPEG، )3606/23( PSNRساری با فشجده ب(

 

 ذلف( تصويج ذولت 
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 =PSNR)0197/24([، 492] ت( روش رطجح شکه در

 

 =PSNR)0820/24(پ( روش پتشن ادی، 

، [492و رقايس  با رجتع ]پجدذرش با نيايش تنک بجذی حمف ذثج بلومز پسذی ذر نهتج  نيون  -49-9شکل 

(3116/0bpp=.) 

 

بج روی  PSNRو  bppدو رعتار  [ ب  ميک494روش ]رذ با  روش پتشن ادی مارذيزرقايس   9-9تکو  

 نشان دذده شکه ذسا. نهايج نشانتج کو ، نهتج  ب هج، با قلم ضصتمدهک. در ذين تچنک تصويج نشان رز

 [ ذسا.494دهک، روش پتشن ادی ب  رجذتب بجتج ذر روش ]رز

 

 .زبجذی حمف ذثج بلوم [494]روش رطجح شکه در با پجدذرش پتشن ادی با نيايش تنک پسرقايس  روش  -9-9تکو  

 bpp 
JPEG 

(PSNR) 

 روش پتشن ادی

(PSNR) 

 [494رجتع ]

(PSNR) 

Lena 0/1729 27/3283 29/0164 28/4364 

Billsface 0/0454 24/7089 27/0035 24/7088 

Forman 0/0901 28/594 29/8720 27/4000 

Claire 0/1917 30/6244 31/7999 30/1278 

Peppers 0/1369 24/2976 26/6056 25/2849 

Elaine 0/1557 27/5018 29/0268 28/1461 

 

و  JPEGذعيا  شکه ذسا و نهايج با روش  Kodakدذده تصويج رنگز پايگاه 29روش پتشن ادی بج روی 

و رقاديج  PSNRنهتج  حاصل رذ بجحسب رتانگتن  46-9رورد رقايس  قجذر گجفا. شکل [ 492رجتع ]

[ تصويج رذ در دو حوره رکان و تبکيل 492شکه در ]م  روش رطجح ذر منجايزدهک. نشان رز QFرصهلف 
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طور م  ذر نهايج رشصص هيانگمذری نيوديم. نام 4S&Dمنک، ذين روش رذ پجدذرش رزمستنوسز، پس

دذرد.  QF[ در رقاديج رصهلف 492و روش ] JPEGب هجی نسبا ب   PSNRذسا، روش پتشن ادی 

تصويج فشجده شکه با  QFب  رقکذر [ 492ه در ]پجدذرش رطجح شکپسطور م  قبال ذشاره شک، هيان

JPEG ذی نتار نکذرد.م  روش پتشن ادی ب  ذطالعات ذضاف نتار دذرد، در حالز 

 
 [ در حمف ذثج بلومز.492] روشبا با نيايش تنک پتشن ادی پجدذرش پسرقايس  روش  -46-9شکل 

 

  کاهش اثر بلوکي درJPEG  پردازشپردازش و پسشپیبهره گرفتن از هر دو فرآیند با  

در نجخ  JPEGپجدذرش بجذی ماهش ذثج بلومز پجدذرش تغتتج ذنکذره تصويج و دو پسپتش ،در ذين رسال 

پجدذرش تصويج با نيايش تنک قابلتا پسطور م  ذشاره شک، هيانساری پتشن اد شکه ذسا. رياد فشجده

 ،ياذثج بلومز دذرد. در ذين قس در حمف پجدذرش پتشن ادی با فتلهج هيورورفتکبتشهجی نسبا ب  پس

پجدذرش تصويج با نيايش تنک با هم تجمتب شکه تا بهوذن ذر رزيا پجدذرش تغتتج ذنکذره تصويج و پسپتش

ل حاص زعالوه بج من،  جذبز ذحهيال تج ذسهفاده مجد.هج دو روش بجذی حمف ذثج بلومز ب  صورت دقتق

ذبهکذ ذنکذره تصويج رطابق  پجدذرش ماهش دذد.در رجحل  پستوذن پجدذرش تصويج رذ نتز رزذر پتش

فشجده  JPEGيابک. سپس تصويج حاصل با روش ماهش رز 9-9-9پجدذرش رطجح شکه در بصش پتش

                                                             
1 Spatial & DCT 
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نکذره تصويج نيايز، ذشود، سپس با فجمينک بزرگشود. بجذی باريابز تصويج، ذبهکذ تصويج مکگشايز رزرز

 شود.رز ب  ذنکذره تصويج ذولت  تبکيل

تا حک ريادی رانع ذر ذيجاد ذثج پجدذرش ذين پتشذگج چ   نشان دذده شک، 9-9-9م  در بصش  طورهيان

در تصويج حاصل وتود دذرد. عالوه  ذنکمز ذثج بلومز هيچنان ولز ،شودبلومز در تصويج فشجده شکه رز

هايز در تصويج حاصل  جذبز ذنکذره تصويج نتز رنجج ب  ذيجادو ذفزذيش بج ذين  جذبز، فجمينک ماهش 

 نيايش تنک بجذی بجطجف مجدن ذين دو نور  جذبز ذسهفاده شکه ذسا.پجدذرش رو، ذر پسک. ذر ذيننشورز

 ،پجدذرشپتشذر  رفع بلومز حاصل، ذر تصويج نيايش تنک در نار بجذی ذيجاد وذژهالرم ب  ذمج ذسا 

  .ذسهفاده شکه ذسا

با روش پجدذرش رممور رذ پجدذرش و پستجمتب دو روش پتش ايس رق نهتج  45-9تا  41-9 هایشکل

طور م  ذر نهايج رشصص . هياندهکنشان رز 49-9تا  49-9بج روی تصاويج پجدذرش با نيايش تنک پس

ب  رجذتب ب هج ذر روش  پجدذرشپجدذرش و پسپتشروش تجمتب دو متفتا تصاويج حاصل ذر  ،ذسا

JPEG  پجدذرش پتشن ادی رنججپجدذرش و پسنک ذسا. در وذقع تجمتب پتشپجدذرش با نيايش تپسو 

تصويج ب ساری شکه دذرد و ذر نظج ديکذری نتز تصاويج حاصل  PSNRرقکذر  ب  ب بود قابل توت ز در

جدذرش پپجدذرش و پستجمتب دو روش پتش هسهنک.تنک پجدذرش ب ساری شکه با پسبجتج ذر تصاويج 

در شکل  و[ رقايس  492] و با رجتعنتز مررايش  Kodakدذده ج رنگز پايگاهتصوي 29پتشن ادی بج روی 

 QF ،PSNRب  ذرذی رقاديج مم طور م  در ذين شکل رشصص ذسا، نشان دذده شکه ذسا. هيان 9-20

 [ ذسا. 492و روش رطجح شکه در ] JPEGتوت ز بجتج ذر  قابل ب  رتزذنحاصل ذر روش پتشن ادی 
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  =JPEG، )2976/24(PSNRساری بافشجده ب(

 
 ذلف( تصويج ذولت 

 
پجدذرش، پجدذرش و پست( نهتج  تجمتب پتش

)7025/28PSNR=( 

 
 =PSNR)6066/26(، پتشن ادی پجدذرشنهتج  پسپ( 

پجدذرش با نيايش تنک بجذی حمف ذثج پس پجدذرش با روشسپجدذرش و پرقايس  نهتج  تجمتب پتش -41-9شکل 

 (.=1369/0bppبلومز، )
 

 
 =JPEG، )6558/28(PSNR ساری بافشجده ب(

 
 ذلف( تصويج ذولت 
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پجدذرش، پجدذرش و پست( نهتج  تجمتب پتش

)4503/30(PSNR= 

 

 =PSNR)2315/30(، پتشن ادی پجدذرشنهتج  پسپ( 

پجدذرش با نيايش تنک بجذی حمف ذثج پجدذرش با روش پسپجدذرش و پسرقايس  نهتج  تجمتب پتش -48-9شکل 

 (.=3349/0bpp، )بلومز
 

 
  =JPEG، )3606/23(PSNRساری با فشجده ب(

 
 لت ذلف( تصويج ذو

 
پجدذرش، پجدذرش و پست( نهتج  تجمتب پتش

)4591/24(PSNR= 

 
 =PSNR)0820/24(، پتشن ادی پجدذرشنهتج  پسپ( 

پجدذرش با نيايش تنک بجذی حمف ذثج پجدذرش با روش پسپجدذرش و پسرقايس  نهتج  تجمتب پتش -45-9شکل 

 .(=3116/0bpp، )بلومز
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 .PSNRبجذساس رعتار  JPEG[ در حمف ذثج بلومز 492رقايس  روش پتشن ادی با رجتع ] -20-9شکل 

 

ها رذ نتز با ساری روشتوذن رتزذن ب بود نجخ فشجدهرز ،های پتشن ادیروش PSNRعالوه بج رقايس  

توس  روش  JPEGساری رتزذن ب بود نجخ فشجده ،رساوی PSNRهم رقايس  مجد. يعنز ب  ذرذی يک 

رقايس  [ 492توس  روش رطجح شکه در ] JPEGساری روش پتشن ادی را و رتزذن ب بود نجخ فشجده

نيايش  QFب  ذرذی رقاديج رصهلف  Kodakدذده ويج پايگاهاذين رقايس  رذ بج روی تص 24-9شکل  .شود

 تقجيبا [492]و روش رطجح شکه در  JPEGحاصل ذر روش پتشن ادی،  PSNRدر ذين نيودذر،  دهک.رز

( 9-4رطابق رذبط  ب  صورت درصک )ساری يکسان در نظج گجفه  شکه ذسا، و رقکذر ب بود نجخ فشجده

طور م  در ذين نيودذر رشصص ذسا، روش پتشن ادی را ب  رتزذن قابل توت ز هيان بتان شکه ذسا.

ذين ب بود ب  ذرذی  ذلبه  ،[ ب بود بصشتکه ذسا492رذ نسبا ب  روش ] JPEGساری درصک نجخ فشجده

 بتشهج ذسا. ،QFرقاديج ذنک  
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درصک نجخ بجذساس رعتار  JPEG[ در حمف ذثج بلومز 492رقايس  روش پتشن ادی با رجتع ] -24-9شکل 

 .ساریفشجده

 

 بندیجمع -1-6

 ذتالف ذسا.ساری باهای فشجدههای حاصل ذر روشمار رفتکی بجذی حمف  جذبزرذه پجدذرش تصويجپس

پجدذرش پتشن ادی های پسروش ،. پس ذر منذنکشکه رجورپجدذرش روتود های پسروش ،ذين فصلدر 

 توذنپجدذرش رزپجدذرش و پسبا تجمتب دو فجمينک پتشرعجفز شکه ذسا.  JPEGبجذی رفع ذثج بلومز 

وت ز ساری رذ ب  رتزذن قابل تهای فشجدهذر رزيا هج يک ذر ذين دو روش ذسهفاده مجد و نجخ روش

ذطالعز ذر رتزذن  جذبز تصويج روتود نتسا، نتار  ،پجدذرشم  در فجمينک پسذر منجايزب بود بصشتک. 

 در ذين فصلون رجتع کبج ذين ذساس، يک رعتار ذرريابز بذسا متفتا تصويج ورودی ذرريابز شود. 

  رعجفز شکه ذسا. 
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 فصل ششم:

سازی با تاکید بر سیستم فشرده

 بینایي انسان
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 مقدمه -6-5

ا ساری و متفتذتالف ذسا م  بتن نجخ فشجدهساری باهای فشجدهتجين گام در روشساری ذصلزچنکی

م  تيارز نوذحز تصويج ب  يک رتزذن بجذی ستسهم ذر منجايزمنک. تصويج باريابز شکه تعاد  ذيجاد رز

نز ايز ذنسان ذنجام شود. يعساری رجتب  با ستسهم بتنبتنايز ذنسان ذهيتا نکذرنک، نتار ذسا چنکی

با نجخ ميهجی فشجده شونک. در ذين  تصويج ، با نجخ بتشهج و نوذحز پج ذهيتامم ذهيتا تصويجنوذحز 

رسال  بجذی تعتتن ذهيتا نوذحز رصهلف تصويج ذر نظج ستسهم ديکذری ذنسان ذر نقش  بجتسهگز تصويج 

 .ودشرطجح رزساری وفقز فشجده وذسهفاده شکه ذسا. در ذين فصل، نقش  بجتسهگز پتشن ادی 

 )نوآوری(تعیین نواحي برجسته تصویر  روش پیشنهادی برای -6-2

 طور م  درهيان در ذين رسال ، يک روش تکيک بجذی شناسايز نوذحز بجتسه  تصويج ذرذئ  شکه ذسا.

ا. در سهايز رهيايز ذبجذساس ويژگزذشاره شک، نوذحز بجتسه  نسبا ب  سايج نوذحز تصويج  9فصل 

فاده شناسايز نوذحز بجتسه  تصويج ذسه بجذیروقعتا رکانز و رنگ ، ويژگز بافا س روش پتشن ادی ذر 

در وذقع ناحت  بجتسه  ذر نظج نور بافا و رنگ ريکن ذسا با سايج نوذحز تصويج رهفاوت  شکه ذسا.

 هفاده شکه ذسا. بجذیباشک. در روش پتشن ادی بجذی تيايز نور بافا ذر دو ويژگز روتک و وذريانس ذس

ذسهفاده شکه ذسا. عالوه بج ذين دو ويژگز، ناحت  بجتسه  ذر نظج  Log-Gaborتيايز رنگ نتز ذر فتلهج 

 شود.در ذدذر  روش پتشن ادی ب  طور رفصل رعجفز رز روقعتا رکانز نتز بجرسز شکه ذسا.

  Labبه  RGBتبدیل تصویر از فضای رنگ  -6-2-5

هيچون رنگ، بافا و  ، ناحت  بجتسه  نسبا ب  سايج نوذحز تصويج در رعتاریطور م  ذشاره شکهيان

 شود م  ب  ستسهم بتنايزهای رنگز ذسهفاده رزرهفاوت ذسا. بجذی تشصتص ذين تيايز ذر رک  عيق

های رنگ ربهنز بج ستسهم بتنايز رک  Labو  YCbCr ،HSVهای رنگ رک باشک.  تجذنسان نزديک

ت شود. در بستاری ذر رقاالهای رنگ در شناسايز نقش  بجتسهگز ذسهفاده رزرک  ذنسان هسهنک و ذين

ن ادی پتش روشو  شکه ذساذسهفاده  بجذی شناسايز نقش  بجتسهگز تصويج ذر يک يا چنک رک  رنگ
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طور م  رشصص ذسا با در نظج گجفهن هيان .های رک  رنگ ذعيا  مجدنکمانا  هج يک ذر  ود رذ بج روی

  رک يک در روش پتشن ادی تن ا ذررو يابک. ذر ذينرنگ رصهلف، پتچتکگز ررانز ذفزذيش رز هایرک 

های رنگ مانا  4-6شکل سجعا روش پتشن ادی قابل قبو  باشک. ذسهفاده شکه ذسا تا  Labرنگ 

Lab دهک.رذ بجذی يک تصويج رنگز نشان رز 

تصويج ورودی ذسا. بجذی ذفزذيش سجعا  طور م  ذشاره شک، نقش  بجتسهگز، تصويجی در ذنکذرههيان

روش پتشن ادی، ذنکذره تصويج ورودی رذ ماهش دذده و نقش  بجتسهگز بجذی تصويج حاصل رحاسب  

 تبکيل شکنک. 296×296ب  ذنکذره  900×900بجذی نيون  تصاويج در ذنکذره شود. رز

 
 ذلف( تصويج رنگز

 
 Lب( مانا  

 
 aپ( مانا  

 
 bت( مانا  

 .Labنيايش يک تصويج رنگز ب  هيجذه س  مانا   -4-6شکل 

  شناسایي ناحیه برجسته با توجه به ویژگي بافت -6-2-2

فاوت ره ريکن ذسا بافا نوردر  ناحت  بجتسه  نسبا ب  سايج نوذحز تصويجطور م  ذشاره شک، هيان

های بافا تصويج ذر تبکيل روتک و وذريانس ذسهفاده شکه در روش پتشن ادی بجذی تعتتن ويژگزشک. با

شود تا تزئتات مم ذهيتا تصويج دی ذعيا  رزوب  تصويج ور 9×9با ذنکذره پنججه  ذسا. ذبهکذ فتلهج وينج

ه حلز رطجح شکهای رويژگزروش رشاب  های بافا ربهنز بج روتک ذر حمف شود. بجذی تعتتن ويژگز

های بافا تصويج در ذين روش با ذسهفاده ذر سطوح رصهلف روتک، ويژگز[ ذسهفاده شکه ذسا. 11در ]

 و ريجبانک تقجيب ذين سط شود تصويج با يک سط  تبکيل روتک تجزي  رز. ذبهکذ شودرزذسهصجذ  

يک  در سط  فا تصويجهای باريجبانک باقتيانکه، ويژگزشود، با رعکوس تبکيل روتک ذر س  حمف رز

سط   r، تصويج تا تبکيل روتکذر  ذمrبجذی تعتتن ويژگز بافا در سط  ب  طور ملز،  ميک.ب  دسا رز

شود و با رعکوس تبکيل حمف رز ،شود و ريجبانک تقجيب باالتجين سط با تبکيل روتک تجزي  رز
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در ذين روش، فجمينک  ود.شذسهصجذ  رز در من سط  های بافا تصويجروتک ذر ذين سطوح، ويژگز

تصويج ويژگز رجتب  با بافا  5 گون بکين سط  روتک ذنجام شکه ذسا. 5های بافا تا ذسهصجذ  ويژگز

در ذين  ميک.تصويج، يک تصويج ويژگز ب  دسا رز 5م  با رجيور  ميکبجذی هج مانا  رنگ ب  دسا رز

 قابل ذمج ذسا بجذی رحاسب  تبکيل سا.ذسهفاده شکه ذنيون   1طو   با 4دذبتچزروش ذر روتک رادر 

وتک تبکيل رذنکذره هج ريجبانک سط  ذو  بج ذين ذساس،  ذسا.ذسهفاده شکه  2روتک ذر فجمينک پتچش

 5رثالز ذر  2-6شکل  ک.باشرز 499×499 بجذبج، رمموربا روتک رادر  296×296در ذنکذره ذر تصويجی 

در ذين شکل، ذر رذسا ب  چپ، تعکذد سطوح دهک. ان رزنش Labس  مانا  هج يک ذر تصويج بافا رذ بجذی 

های با ذفزذيش سطوح روتک، ويژگز طور م  در ذين شکل رشصص ذسا،هيان يابک.روتک ذفزذيش رز

 شود. بافا بتشهجی ذر تصويج ذسهصجذ  رز

 
 Lذلف( ويژگز بافا ذسهصجذ  شکه بجذی مانا  

 
 aيژگز بافا ذسهصجذ  شکه بجذی مانا  ( وب

 
 bپ( ويژگز بافا ذسهصجذ  شکه بجذی مانا  

 .Labويژگز بافا ذسهصجذ  شکه بج ذساس سطوح رصهلف روتک بجذی س  مانا   -2-6شکل 
 

 دهک.نشان رز Labويژگز بافا ربهنز بج تبکيل روتک رذ بجذی هج يک ذر س  مانا  رنگ  9-6شکل 

، يک تصويج ويژگز بافا بجذی هج يک ذر س  تصويج ويژگز بجذی هج مانا  5يور در ذين شکل، با رج

ميک. با تيع ذين س  تصويج نتز يک تصويج ويژگز بافا ربهنز بج روتک بجذی مل مانا  ب  دسا رز

 ميک. تصويج ب  دسا رز

                                                             
1 Daubechies 2 convolution 
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ت( ويژگز بافا س  مانا   bپ( ويژگز بافا مانا    aب( ويژگز بافا مانا    Lذلف( ويژگز بافا مانا  
Lab 

 .Labويژگز بافا ذسهصجذ  شکه ذر تبکيل روتک بجذی س  مانا  در رک  رنگ  -9-6شکل 
 

ن صويج نتز بجذی تعتتدقا روش پتشن ادی، عالوه بج ويژگز روتک ذر ويژگز وذريانس تذفزذيش بجذی 

بج روی تصويج در نظج  (9×9)در ذنکذره  ذی رهحج بافا تصويج ذسهفاده شکه ذسا. در ذين روش، پنججه

ج در ويژگز بافا ربهنز بگتجد. رقکذر وذريانس من پنججه در نقط  رجمز پنججه قجذر رز و ،شودگجفه  رز

  در م  رتزذن ذهيتا لبويج دذرنک، در صورتزها ذهيتا بتشهجی نسبا ب  سايج نوذحز تصوذريانس، لب 

 Labويژگز بافا رجتب  با وذريانس رذ بجذی س  مانا   9-6شکل تبکيل روتک ب  ذين ذنکذره نتسا. 

با تيع ذين س  تصويج، يک تصويج ويژگز بافا ربهنز بج وذريانس بجذی مل تصويج ب  دهک. نشان رز

 ميک.دسا رز

ت( ويژگز بافا س    bپ( ويژگز بافا مانا    aب( ويژگز بافا مانا    Lگز بافا مانا  ذلف( ويژ

 Labمانا  

 .Labويژگز بافا ذسهصجذ  شکه با ذسهفاده ذر رعتار وذريانس بجذی س  مانا  در رک  رنگ  -9-6شکل 
 

گز بافا ن ايز ذر تجمتب ورنز دو ويژگز رممور ب  صورت رذبط  ريج ذسهفاده شکه بجذی ذيجاد تصويج ويژ

 ذسا:

6-4 𝑇 = 3 × 𝑇1 + 𝑇2 

ويژگز بافا  𝑇ويژگز بافا ربهنز بج وذريانس و  𝑇2ويژگز بافا ربهنز بج روتک،  𝑇1در ذين رذبط ، 

ا ب  تجی نسبروتک ويژگز دقتق رسهصج  ذر تبکيلبافا ويژگز  م يزن ايز تصويج ذسا. ذر منجا
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ويژگز بافا  9-6شکل . ذيمدذدهب  ذين ويژگز تصصتص  رذ وذريانس ذسا، در رذبط  باال ورن بزرگهجی

تج ذر قابل ذمج ذسا نوذحز بجتسه  در ذين تصويج روشن دهک.ذلف( نشان رز 4-6تصويج ن ايز رذ بجذی 

 باشنک.سايج نوذحز تصويج رز

 

 .Labافا ذسهصجذ  شکه با تجمتب دو ويژگز تبکيل روتک و وذريانس در رک  رنگ ويژگز ب -9-6شکل 
 

  و مکان شناسایي ناحیه برجسته با توجه به دو ویژگي رنگ -6-2-9

 رهيايزج تصوينسبا ب  سايج نوذحز  نتز عالوه بج ويژگز بافا، ريکن ذسا ناحت  بجتسه  ذر نظج رنگ

های رتانز تصويج حساستا بتشهجی نسبا ب  سايج مانسقابل ذمج ذسا چشم ذنسان ب  فجباشک. 

مر، گرتان های رنگ با يک فتلهجهای رتانز هج يک ذر مانا رو فجمانسهای تصويج دذرد. ذر ذينفجمانس

شکه  ذسهفادهLog-Gabor [14 ]های رتانز تصويج ذر فتلهج بجذی ذسهصجذ  فجمانسشونک. ذسهصجذ  رز

طور م  هيان دهک.رذ در حوره فجمانس نشان رز Log-Gaborگمر ج رتانفتلهتصويج  ،6-6شکل ذسا. 

 . در مک مجدن تصاويج طبتعز دذردقابلتا بااليز ذين فتلهج  ذشاره شک، 9در فصل 

 
 . 296×296در ذنکذره  در حوره فجمانس Log-Gabor گمررتان فتلهجتصويج  -6-6شکل 

اس ذين تصويج بجذس ک.دهبجتسه  تصويج رذ نشان رزنوذحز م  رجتع درسهز، يک تصويج دودويز ذسا 

ناحت  بجتسه  در يک يا تعکذد  ،ذغلبدر رذبط  با رکان ناحت  بجتسه  ب  وتود مرکه ذسا.  نظج ماربجذن
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نا  رنگ تن ا يک ما ،بجذی بج ز ذر تصاويج [.80رعکودی مانا  رنگ با رجتع درسهز سارگار ذسا ]

تشهجی های رنگ بذر تصاويج ب  مانا  ديگج م  بجذی بج زسا، در حالزسه  ذبتانگج  وبز ذر ناحت  بجت

رجتع  دو تصويج رنگز ب  هيجذه 1-6های رنگ رذ با هم تجمتب مجد. شکل مانا ذطالعات نتار ذسا و بايک 

ذين  ذو  تصويجطور م  در دهک. هيانرذ نشان رز Labس  مانا  هج يک ذر های رتانز فجمانس درسهز و

اشنک. در بصص ذسا، هتع يک ذر س  مانا  رنگ ب  تن ايز بتانگج ناحت  بجتسه  تصويج نيزرش شکل

رو بجذی ذسهصجذ  ناحت  سه  ذسا. ذر ذين وبز ذر ناحت  بجتدر تصويج دوم، بتانگج  aلف  ؤصورتز م  ر

   ب  تجمتب ورنز س  مانا  نتار ذسا.بجتسه  با توت  ب  ويژگز رنگ، 

 فجمانس رتانز مانا   تصويج رنگز 
L 

 فجمانس رتانز مانا  
a 

 الف( تصویر اول

فجمانس رتانز مانا   
b 

 رجتع درسهز 

فجمانس رتانز مانا   تصويج رنگز
L 

 فجمانس رتانز مانا  
a 

 ب( تصویر دوم

فجمانس رتانز مانا   
b 

 رجتع درسهز

 و رجتع درسهز. Labهای رتانز س  مانا  رنگ نيايش دو تصويج رنگز ب  هيجذه فجمانس -1-6شکل 

 

ويج ابج ويژگز رنگ، نتار ذسا تص ربهنز گزبجذی ذسهصجذ  يک نقش  بجتسهطور م  ذشاره شک، هيان

بجذی تعتتن ورن رناسب هج هم ذدغام شونک. با  رناسب تجمتب ورنزس  مانا  رنگ با  فجمانس رتانز

 شود:رز ذنجام 2-6رذبط   رطابق ربهنز بج رنگنقش  بجتسهگز ذی ذر ذبهکذ تصيتن ذولت يک ذر س  مانا ، 

6-2 
𝐶 = √𝐶1

2 + 𝐶2
2 + 𝐶3

2 
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نقش   𝐶م  زذسا، در حال bو  L ،aمانا   فجمانس رتانزب  تجتتب تصويج  𝐶3و  𝐶1 ،𝐶2رذبط  باال، در 

 تصيتنز ربهنز بج رنگ ذسا. بجتسهگز

 شود.نکه  ريج ذسهفاده رزچنک ذر  Labبجذی تعتتن ورن هج يک ذر تصاويج فجمانس رتانز س  مانا  

 وسزتابع گتوذن با يک ذين فجض رذ رز ی تصويج قجذر دذرنک.ذغلب نوذحز بجتسه  در نوذحز رجمز 

 [:14رطابق رذبط  ريج رک  مجد ] در رجمز تصويج

6-9 
𝑆 = 𝑒𝑥𝑝(− 

‖𝑥 − 𝑐‖2
2

𝜎2
) 

ذسا.  تابع گوسز وذريانس 𝜎2رجمز تابع گوسز و  𝑐رصهصات هج پتکسل ذر تصويج،  𝑥در رذبط  باال، 

با رصهصات رجمز تصويج و با  296×296بجذی تصويجی در ذنکذره  9-6ط  حاصل ذر رذبگوسز  نگاشا

بتانگج تصيتنز ذر رکان  نگاشا. نوذحز روشن در ذين نشان دذده شکه ذسا 8-6شکل در  440وذريانس 

احت  وتود ن ذحهيا  ميز رذ بجذی نگاشام  نوذحز تتجه در ذين در حالز ناحت  بجتسه  در تصويج ذسا،

 منک.تصويج بجمورد رزذر  نوذحز بجتسه  در ذين

 
 گوسز در رجمز تصويج. نگاشانيايش  -8-6شکل 

 

 م  ذشاره شک، با توت  ب  ويژگز بافا تصويج يک نقش  بجتسهگز بجذی تصويج ب   طورهيان

توس   رذحاصل ذر بافا  نقش  بجتسهگز تصيتنز ذر رکان ناحت  بجتسه  با ذسهفاده ذرميک. دسا رز

شود.  رشصص در تصويج گوسز تابعرجمز رکان  ،. بجذی ذين مار نتار ذسارک  مجد توذنتابع گوسز رز

 هجوربهنز بج بافا تس در نوذحز رتانز نقش  بجتسهگز ،گوسز تابعرجمز  رکان ،در روش پتشن ادی

طور م  ذشاره شک، ناحت  بجتسه  ذغلب در نوذحز رتانز تصويج هسهنک و در حاشت  ريجذ هيان شود.رز

ناحت   46  ب نقش  بجتسهگز ربهنز بج بافا رو بجذی تعتتن رجمز تابع گوسز،ذر ذين يج قجذر نکذرنک.تصو
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بج  ک.نگتجناحت  در دذ ل تصويج قجذر رز 9ناحت  در رجر تصويج و  42ناحت ،  46ذر ذين  شود.تقستم رز

تن رجمز تابع گوسز، شود. بجذی تعتناحت  بجمورد رز 9ذين ذساس رجمز تابع گوسز در يکز ذر ذين 

ذی با شود. ناحت ناحت  رحاسب  رز 9رجيور رقاديج نقش  بجتسهگز ربهنز بج بافا در هج يک ذر ذين 

ی گمذرمنک و ناحت  بجنکه نامرجيور رقاديج بزرگهج، تصيتنز ذر رکان رجمز تابع گوسز رذ فجذهم رز

 شود.ز در رجمز ذين ناحت  در نظج گجفه  رزشود. بج ذين ذساس با توت  ب  ناحت  بجنکه، يک تابع گوسرز

-6ل در شک. دهکرزنشان  نقش  بجتسهگز ربهنز بج بافابنکی رممور رذ بجذی يک ناحت  5-6شکل  

. گتجدب(، ناحت  حاوی سهاره، ناحت  بجنکه ذسا م  رجمز تابع گوسز در وس  ذين ناحت  قجذر رز 5

ذی يک تصيتن ذولت  ،(پ 5-6دهک. در وذقع شکل رز رذ نشان بجمورد شکهگوسز  نگاشا پ( 5-6شکل 

 م  ذين تصيتن بتانگج ذين ذسا م  ناحت  ،منکرز تعتتنطبق ويژگز بافا رذ ذر رکان ناحت  بجتسه  

 باالی تصويج ذسا.-بجتسه  رهيايل ب  ناحت  رذسا

 
 تصويج ورودیذلف( 

 
 هنزرب گزبجتسه نقش ( تقستم ب

 ناحت  46ب  بج بافا 

 
نز ربهنقش  بجتسهگز پ( تصيتن 

 گوسز تابعبج بافا با 

 گوسز. تابعربهنز بج بافا با نقش  بجتسهگز ذی ذر تصيتن نيون   -5-6شکل 
 

 تابعه ذر ذی با ذسهفاد، يک بجمورد ذولت (𝐶) رنگربهنز بج قبل، با توت  ب  نقش  بجتسهگز  رجحل  رشاب 

 تابعذی ذر تصيتن نقش  بجتسهگز با نيون  40-6شود. شکل نقش  بجتسهگز ذنجام رزذين گوسز بجذی 

گج ذين ذسا بتان ربهنز بج بافا، تصيتن تصيتن نتز رشاب ذين  دهک.گوسز رذ بجذی ويژگز رنگ نشان رز

 باالی تصويج ذسا.-م  ناحت  بجتسه  رهيايل ب  ناحت  رذسا
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 تصيتنز با توت  ب  ويژگز رنگ نقش  بجتسهگزذلف( 

 
 عتابربهنز بج رنگ با نقش  بجتسهگز ب( تصيتن 

 گوسز
 گوسز. تابعربهنز بج رنگ با نقش  بجتسهگز ذی ذر تصيتن نيون   -40-6شکل 

 

 سهگزنقش  بجتتنز ذر توذن تصيبا توت  ب  س  راتجيس گوسز بجمورد شکه رطابق رذبط  ريج رز 

 ذنجام دذد:( 𝐺گوسز ) تابعبا ن ايز تصويج 

6-9 𝐺 = 3 × 𝐺1 + 2 × 𝐺2 + 𝐺3 

يا بجذساس ويژگز رجمز با تابع گوسز تصيتنز ذر ناحت  بجتسه ب  تجتتب  𝐺3و  𝐺1 ،𝐺2در رذبط  باال، 

لب در ناحت  رجمزی تصويج قجذر دذرنک، م  نوذحز بجتسه  ذغذر منجايز، رنگ و بافا ذسا. ناحت  بجتسه 

 ويژگز ،ويژگز رنگ م با توت  ب  ذين يابک، هيچنتنرز ب  ذين راتجيس ورن بزرگهجی ذ هصاص

در شناسايز ناحت  بجتسه  تصويج ذسا ورن بزرگهجی بجذی ذين  نسبا ب  ويژگز بافاتجی شا ص

بجذی  9-6بجذساس رذبط    تصيتنز رذ ناحت  بجتسهذلف(  44-6شکل ويژگز در نظج گجفه  شکه ذسا. 

-االبطور م  در ذين شکل رشصص ذسا، ناحت  بجتسه  رهيايل ب  ناحت  هيان دهک.رثا  قبل نشان رز

 تصويج ذسا. رذسا

 
 تصيتنز  گزبجتسه نقش ذلف( 

 
 ب( رعکوس تصويج ذلف(

 تجمتب س  تابع گوسز.با  نقش  بجتسهگزتصيتن  -44-6شکل 
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 طور م  ذشاره شک، بجذی تعتتن نقش  بجتسهگز ن ايز ربهنز بج رنگ نتار ذسا، س  تصويج هيان

ن بجذی تعتتن ورفجمانس رتانز رجبوط ب  س  مانا  رنگ با تجمتب ورنز رناسب با هم ذدغام شونک. 

ر عکم و ذ گوسزتابع با  ب  نقش  بجتسهگز تصيتنز هج يک ذر ذين س  مانا  رنگرناسب ذر شباها 

بق رذبط  رطا شباها هج يک ذر ذين س  مانا  رنگ ب  رعکوس نقش  بجتسهگز تصيتنز با تابع گوسز

 ب( نشان دذده شکه ذسا. 44-6ذی ذر رعکوس نقش  بجتسهگز در شکل نيون  .شودرزذسهفاده  6-9

6-9 𝑘 = (𝑇1 − 𝑆1, 𝑇2 − 𝑆2, 𝑇3 − 𝑆3) 

6-6 𝑇1 = 𝐶1. 𝐺 ,   𝑇2 = 𝐶2. 𝐺 ,   𝑇3 = 𝐶3. 𝐺  

6-1 𝑆1 = 𝐶1. (1 − 𝐺),   𝑆2 = 𝐶2. (1 − 𝐺),   𝑆3 = 𝐶3. (1 − 𝐺) 

تايز ذسا م  ضجيب ورنز هج نقش  بجدذری س  𝑘ب  رعنای ضجب دذ لز ذسا،  "."در روذب  باال نياد 

ضجب دذ لز هج  بتانگج ذين ذسا م  هج چ  9-6رذبط  منک. بجتسهگز ربهنز بج رنگ رذ رشصص رز

های رنگ ب  نقش  بجتسهگز تصيتنز با تابع گوسز بتشهج و ضجب دذ لز هج يک ذر يک ذر مانا 

جذی من باشک، ورن بتشهجی بهای رنگ ب  رعکوس نقش  بجتسهگز تصيتنز با تابع گوسز ميهج مانا 

قش  رعکوس ن مانا  رنگ با ضجب دذ لز ،رقکذر مم حاصل ذر ذساقابل ذمج  .ميکمانا  رنگ ب  دسا رز

سا م  ريکن ذذر منجايز بجتسهگز بتانگج ذين ذسا م  ناحت  بجتسه  در حاشت  تصويج قجذر نکذرد.

ب  باره راتجيس ورن  8-6ک، با توت  ب  رذبط  نرنفز نتز ب  دسا مي 9-6حاصل ذر رذبط  رقاديج ورن 

 شود:رز رثبا تبکيل

6-8 𝑘𝑛 = 𝑘 + (−𝑚) + 1 

6-5 𝑚 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑘) 

 س  تصويج فجمانس رتانز رجبوط ب  س  مانا  رنگ، هج يک ذر پس ذر تعتتن رقاديج ورن رناسب بجذی

 ميک:ريج ب  دسا رز رذبط  نقش  بجتسهگز ن ايز بجذساس رعتار رنگ ب  صورت

6-40 𝐶𝑀 = 𝐶1
2 × 𝑘𝑛(1,1) + 𝐶2

2 × 𝑘𝑛(1,2) + 𝐶3
2 × 𝑘𝑛(1,3) 
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  هاشناسایي ناحیه برجسته با ترکیب ویژگي -6-2-4

تيايز  . يک نقش  بجتسهگز بجذساسذسا بجمورد شکهمنون س  راتجيس نقش  بجتسهگز بجذی تصويج تا

و نقش  بجتسهگز سوم بجذساس تصيتن رکان ( 𝑇)يايز بافا گز دوم بجذساس ت، نقش  بجتسه(𝐶𝑀) رنگ

 ، نقش  بجتسهگز ن ايزتصويجذين س  با ذسهفاده ذر ذسا.  (𝐺) گوسز تابع تجمتب س  ناحت  بجتسه  با

 ميک:بجذی تصويج ب  دسا رز بجذساس رذبط  ريج

6-44 𝑆𝑎𝑙 = 𝐶𝑀 × 𝑇 × 𝐺 

 يافاذنکذره تصويج ورودی ماهش  در ذبهکذ ،روش پتشن ادی سجعا ب بودطور م  ذشاره شک، بجذی هيان

ره ذنکذره نقش  بجتسهگز ب  ذنکذ ،در ذين رجحل . شکرحاسب  صل حاو نقش  بجتسهگز بجذی ذين تصويج 

کل ش يابک تا نوذحز بجتسه  رهناظج با هج ناحت  ذر تصويج ورودی تعتتن گجدد.ذفزذيش رزورودی  تصويج

 دهک.نهتج  نقش  بجتسهگز رذ تا ذين رجحل  نشان رز 6-42

 
 ذی ذر نهتج  نقش  بجتسهگز پتشن ادی.نيون  -42-6شکل 

 

  نقشه برجستگي پردازش برای بهبودپس -6-2-1

توذن ذر رو رزذر ذين .قجذر دذرنکطور م  ذشاره شک، نوذحز بجتسه  ذغلب در نوذحز رجمزی تصويج هيان

 ذساسبج ذين  حمف بج ز ذر نوذحز روتود در نقش  بجتسهگز ذسهفاده مجد.عيلگجهای رنطقز بجذی 

 ANDه ذسا تا با ذسهفاده ذر عيلگج رنطقز تعجيف شک 49-6يک راتجيس دودويز ب  صورت شکل 

 20در روش پتشن ادی حاشت  ستاه رنگ ب  طو   های نقش  بجتسهگز رذ حمف نيود.بهوذن حاشت 

 پتکسل در چ ار طجف تصويج دودويز هياننک شکل ريج در نظج گجفه  شکه ذسا.
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 .AND با عيلگج های نقش  بجتسهگزراتجيس دودويز بجذی حمف حاشت  -49-6شکل 

 

 Gطور م  ذشاره شک، با توت  ب  س  رعتار رنگ، بافا و رجمز بودن ناحت  بجتسه ، يک راتجيس هيان

دهنکه تصيتنز ذر رکان ناحت  ب  دسا مرکه ذسا م  نشانتوريع گوسز تجمتب ورنز س  بجذساس 

  سبز ذر رکان ناحت  بجتسهم  ذين راتجيس، بتانگج تصيتن نذر منجايز .ذلف(( 44-6)شکل  بجتسه  ذسا

توذن بجذی حمف بج ز ذر نوذحز غتجضجوری روتود در نقش  بجتسهگز ب جه ذسا، ذر ذين راتجيس نتز رز

شود تا ب  راتجيسز با رقاديج دودويز تبکيل رز (،29/0)بجذی نيون   ذیذين راتجيس با رقکذر مسهان بجد. 

های غتج ضجوری تصويج رذ حاشت  بهوذن دقا ب هجی، با 49-6با تجمتب ذين راتجيس با راتجيس شکل 

ميک م  بتانگج نوذحز قابل حمف دودويز ب  دسا رز با ضجب ذين دو راتجيس، يک راتجيسحمف مجد. 

 ،دشوبا نقش  بجتسهگز تجمتب رز ANDتوس  عيلگج  حاصلز يراتجيس دودو نقش  بجتسهگز هسهنک.

، Gذی ذر راتجيس دودويز نيون  49-6شکل  مف شونک.های غتج ضجوری ذر نقش  بجتسهگز حتا حاشت 

دهک. رذ نشان رز ANDو نقش  بجتسهگز حاصل ذر عيلگج  ANDراتجيس دودويز ن ايز بجذی عيلگج 

در ذين رجحل  ذسهفاده  9×9پنججه ذر فتلهج وينج در ذنکذره نتز نويز و هيوذر نيودن تصويج بجذی حمف 

 شکه ذسا. 

ب( تصويج حاصل ذر ضجب دو تصويج   G( تصويج دودويز راتجيس ذلف 

 49-6ذلف( با شکل 
تصويج ب(  ANDپ( حاصل عيلگج  

 42-6شکل  گزبجتسه نقش با 

 نقش  بجتسهگز تصويج. ذیبج ANDذی ذر نهتج  عيلگج رنطقز نيون  -49-6شکل 
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تج ذر سايج نوذحز تصويج هسهنک. با روشن ،ذحز بجتسه  در نقش  بجتسهگزنوطور م  ذشاره شک، هيان

ذفزذيش دذد. يعنز در نقش  بجتسهگز نوذحز توذن رزنقش  بجتسهگز رذ  وضوح ،ذسهفاده ذر عيلگج توذن

تج شونک. بکين رنظور دو رقکذر نيا بجذی عيلگج توذن در نظج گجفه  تج و نوذحز تتجه، تتجهروشن، روشن

تتجه در نقش  بجتسهگز تج و نوذحز روشن 4/0ذسا. نوذحز روشن در نقش  بجتسهگز با رقکذر نيای شکه 

نقش  بجتسهگز حاصل ذر ذفزذيش منهجذسا رذ نشان  49-6شکل شونک. تج رزتتجه 2با رقکذر نيای 

 دهک.رز

 
 نقش  بجتسهگز حاصل ذر ب بود منهجذسا. -49-6شکل 

 

 به تصویری دودویيتبدیل نقشه برجستگي  -6-2-6

ود و با شذی در نظج گجفه  رزبجذی تبکيل نقش  بجتسهگز  امسهجی ب  تصويج دودويز رقکذر مسهان 

کذر ذغلب رقکذر مسهان  رذ دو بجذبج رقميک. توت  ب  ذين رقکذر مسهان ، نقش  بجتسهگز دودويز ب  دسا رز

قش  بجتسهگز دودويز رثا  قبل رذ نشان نذلف(  46-6گتجنک. شکل رتانگتن نقش  بجتسهگز در نظج رز

ها ب  ذشهباه تز ناحت  بجتسه  طور م  در ذين شکل رشصص ذسا، بج ز ذر پتکسلهيان دهک.رز

ج بجتسه  غتسا قجذر گتجنک، ناحت  يبام  در ناحت  بجتسه  رزها شناسايز شکنک و يا بج ز ذر پتکسل

  ذنک.شناسايز شکه ررتن ()پس

 
 سهگز دودويزذلف( نقش  بجت

 
ب( نقش  بجتسهگز حاصل ذر 

 شناسزعيلگجهای ريصا
پ( نقش  بجتسهگز حمف نويز شکه 

 رف وم نوذحز رهصلبا 

 نقش  بجتسهگز دودويز. -46-6شکل 
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تصويج  روتود در و نويز شتارهای باريک ، طوطتوذن رز 2و ماهش 4با ذسهفاده ذر عيلگجهای گسهجش

ذسهفاده شکه ذسا.  9×9رجبعز در ذنکذره  سا هاری حمف مجد. بجذی ذين مار ذر عنصجتاحکودی رذ 

 . شکلمجدپج توذن رذ رزهای روتود در تصويج حفجه ،شناسزهيچنتن با ذسهفاده ذر عيلگجهای ريصا

ر م  در ذين طوهيان دهک.شناسز رثا  قبل رذ نشان رزب( تصويج حاصل ذر عيلگجهای ريصا 6-46

شکل رشصص ذسا، نويز تصويج تاحکودی حمف شکه ذسا، و شتار باريک در ناحت  چشم قورباغ  پج 

 شکه ذسا. 

 ،رونکزرذر بتن  روتود در نقش  بجحسهگزشناسز، بج ز ذر نويزهای ذگج چ  با ذسهفاده ذر عيلگج ريصا

ن  قجذر گجفه  باشنک يا نوذحز ررتولز هيچنان ريکن ذسا نوذحز بجتسه  تصويج ب  ذشهباه تز پس

ذحز رف وم نودر روش پتشن ادی، ذر رو ررتن  ب  ذشهباه تز ناحت  بجتسه  قجذر گجفه  باشک. ذر ذينپس

ا ب هيساي های ذسهفاده شکه ذسا. در تصويج دودويز، پتکسل ذشهباه بجذی حمف ذين نوذحز 9رهصل

های رجاور يک جذی در نظج گجفهن هيساي ب دهنک.ناحت  رهصل رذ تشکتل رزيک  ،رقاديج يکسان

 ذسهفاده شکه ذسا.  41-6رطابق شکل  هيساي  من پتکسل 8ذر  ،پتکسل

 

 رجمزی. نيايش هشا پتکسل هيساي  يک پتکسل -41-6شکل 
 

 گتجنک. بج ز ذر ذينقجذر رز ناحت های نقش  بجتسهگز دودويز در چنک ، تيارز پتکسلبکين طجيق

 ناحت هج روتود در های نتار ذسا تعکذد پتکسلنويز،  نوذحزنويز هسهنک. بجذی شناسايز  ها،ناحت 

 ،کنوشنويز تلقز رز ذی ميهج باشک،ها ذر رقکذر مسهان های منم  تعکذد پتکسل هايزناحت شيارش شود. 

بکيل و رنگ ستاه ب  رنگ سفتک ت ،ستاهرنگ فتک ب  شود )يعنز رنگ سها رعکوس رزو رنگ ذين پتکسل

  رقکذر های تصويج(، برقکذر مسهان  وذبسه  ب  ذنکذره تصويج )تعکذد پتکسل ،در روش پتشن ادی شود(.رز

                                                             
1 Dilation 
2 Erosion 

3 Connected component 
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1

45
سا ب  صورت تججبز ب  د ،ذين رقکذر مسهان  های تصويج در نظج گجفه  شکه ذسا.تعکذد مل پتکسل 

ب  ذين نکه  بايک توت  دذشا م  حکذقل دو ناحت   ،ا، هنگام حمف نويز تصويجقابل ذمج ذسمرکه ذسا. 

ذی ذر حمف نيون  پ( 46-6شکل ررتن (. در تصويج دودويز وتود دذشه  باشک )ناحت  بجتسه  و پس

 دهک.نيايش رز رذ ب  ميک ناحت  رهصل نقش  بجتسهگز نويز

 صويج ب  صورت  الص  در ريج بتان شکه ذسا:رجذحل روش پتشن ادی بجذی شناسايز نوذحز بجتسه  ت

 ماهش ذنکذره تصويج  -4

 Labب   RGBتبکيل تصويج ذر فضای رنگ  -2

 شناسايز ناحت  بجتسه  با توت  ب  ويژگز بافا  -9

  شناسايز ناحت  بجتسه  با توت  ب  ويژگز رنگ -9

  شناسايز ناحت  بجتسه  با توت  ب  ويژگز رجمز بودن ناحت  بجتسه  در تصويج -9

 هاايز ناحت  بجتسه  با تجمتب ويژگزشناس -6

 ذنکذره تصويج ذولت  بجذی رستکن ب  ذفزذيش ذنکذره نقش  بجتسهگز -1

 ب  نقش  بجتسهگز ANDذعيا  عيلگج رنطقز  -8

 هيوذرساری نقش  بجتسهگز با فتلهج وينج -5

 نقش  بجتسهگز با عيلگج توذن وضوحذفزذيش  -40

 زتبکيل نقش  بجتسهگز ب  تصويجی دودوي -44     

 بجذی ب بود نقش  بجتسهگز شناسزريصاذعيا  عيلگجهای  -42     

 بجذی حمف نويز رف وم ناحت  رهصلذسهفاده ذر  -49     

 

 نقشه برجستگي ارائهبرای  نتایج روش پیشنهادی -6-9

ذده دهای رطجح شکه بجذی نقش  بجتسهگز تصويج ذر پايگاهبجذی رقايس  روش پتشن ادی با سايج روش

MSRA يا  900×900در ذنکذره  تصويج رنگز 4000دذده شارل سهفاده شکه ذسا. ذين پايگاهذ(
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ماربج ب   5تصويج دودويز رجتع درسهز ذسا. ذين تصاويج با ذسهفاده ذر نظجذت  4000و  (900×900

 روشنوذحز سفتک روتود در تصويج دودويز بتانگج نوذحز بجتسه  تصويج ذسا. دسا مرکه ذسا. 

بج روی تصاويج 9SDSP [14 ] [ و65] 4FBTF [15،] 2MWT [11،] 9MFTهای روشپتشن ادی با 

روش پتشن ادی متفز نهتج  رقايس   48-6رقايس  شکه ذسا. در شکل  MSRAدذده پايگاه روتود در

طور م  ذر نهايج رشصص هياننشان دذده شکه ذسا.  دذدهذر پايگاه تصويج چنکبا رجذتع رممور بج روی 

گز و نقش  بجتسه ،ن ادی با دقا  وبز نوذحز بجتسه  تصويج رذ ذسهصجذ  نيوده ذساذسا روش پتش

 ب  تصويج رجتع درسهز نزديک ذسا. ،حاصل ذر روش پتشن ادی

 1F-، رعتار6، فجذ وذنز9عالوه بج رقايس  متفز روش پتشن ادی با سايج رجذتع، ذر رعتارهای مي ز دقا

 ذنک:س  رعتار ب  تجتتب در روذب  ريج رعجفز شکهنتز بجذی رقايس  ذسهفاده شکه ذسا. ذين 

6-44 
𝑃 =

∑ ∑ (𝑡(𝑥, 𝑦) × 𝑠(𝑥, 𝑦))𝑁
𝑦=1

𝑀
𝑥=1

∑ ∑ 𝑠(𝑥, 𝑦)𝑁
𝑦=1

𝑀
𝑥=1

 

6-42 
𝑅 =

∑ ∑ (𝑡(𝑥, 𝑦) × 𝑠(𝑥, 𝑦))𝑁
𝑦=1

𝑀
𝑥=1

∑ ∑ 𝑡(𝑥, 𝑦)𝑁
𝑦=1

𝑀
𝑥=1

 

6-49 𝐹 =
(1 + 𝛼) × 𝑃 × 𝑅

𝛼 × 𝑃 + 𝑅
 

ذنکذره سطج و سهون تصويج  𝑁و  𝑀نقش  بجتسهگز دودويز،  𝑠تصويج رجتع درسهز،  𝑡ال، در روذب  با

در نظج  9/0منک. در ذمثج رقاالت رقکذر ذين پارذرهج ذهيتا دقا رذ ب  فجذ وذنز تعتتن رز 𝛼ذسا. پارذرهج 

ذين رعتارها بتشهج [ قجذر دذرنک. هج چ  رقکذر حاصل ذر 4,0گجفه  شکه ذسا. س  رعتار رممور در باره ]

باشک، ب هج ذسا. قابل ذمج ذسا، دو رعتار دقا و فجذ وذنز ب  تن ايز قابل ذعهياد نتسهنک. بجذی نيون  

ذگج ناحت  بجتسه ، بصشز ذر تصويج باشک ولز روش ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز، مل تصويج رذ ب  عنوذن 

بودن  رو باالشود. ذر ذينبجذبج صفج رز ناحت  بجتسه  شناسايز منک، رعتار فجذ وذنز يک و رعتار دقا

                                                             
1 Fusing Bottom-Up and Top-Down Features  
2 Wavelet Transform Method 
3 Fourier Transform Method 
4 Saliency Detection by combining Simple Priors 

5 Precision 
6 Recall 
7 F-measure  



482 

 

باشک. ب  هيتن دلتل ب  تجمتبز ذر ذين دو رعتار )يعنز تن ا يکز ذر دو رعتار، دلتل بج مارذيز روش نيز

 نک. م( نتار دذريم م  با ذفزذيش من، رطيئن باشتم روش پتشن ادی در رستج درسهز حجما رزF-رعتار

 

  

 

 
  

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

   
   

 

 
 
 

 

 
   

  

 
     

 

ذلف( تصويج 

 ورودی

ب( رجتع 

 درسهز

پ( روش 

 پتشن ادی

ت( روش 
FBTF 

ث( روش 
FTM 

 ( روش 
WTM 

چ( روش 
SDSP 

 شناسايز نوذحز بجتسه  تصويج. در فز روش پتشن ادی با چنک روش رهکذو رقايس  مت -48-6شکل 
 

 45-6در شکل  -Fهای رممور توس  س  رعتار دقا، فجذ وذنز و رعتاررقايس  روش پتشن ادی با روش

طور م  ذر نهايج رشصص ذسا، رعتارهای مي ز نتز حامز ذر بجتجی روش نشان دذده شکه ذسا. هيان

ذر روش پتشن ادی  FBTFسايج رجذتع ذسا. ذلبه  رقکذر رعتار فجذ وذنز در روش پتشن ادی نسبا ب  

 FBTFبجذی روش پتشن ادی را بتشهج ذر روش  -Fم  رقکذر رعتار دقا و رعتاررا بتشهج ذسا، در حالز

طور م  ذشاره شک، باال بودن يکز ذر دو رعتار دقا و فجذ وذنز، دلتل بج مارذيز من روش ذسا. هيان

 بايک رقکذر بتشهجی باشک. -F، بلک  رعتارنتسا
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شناسايز نوذحز  در کذو روش پتشن ادی با چنک روش ره مي ز رقايس  ذسهفاده ذر چنک رعتار بجذی -45-6شکل 

 .بجتسه  تصويج

 

با  ومتپنه وتجتميک مارپب  WTMو  FBTF ،FTM ،SDSPچ ار روش    هيجذهروش پتشن ادی ب

 .ذنکشکهذتجذ  Matlab 2049با نجم ذفزذر  ايبا گاتگ هشا RAMو  یذهسه  هفارگاهجتز  9 پجدذرنکه

رتانگتن ررانز  با توت  ب  ذين نهايج،شکه ذسا.  در  4-6در تکو  بجحسب ثانت   نهايج رقايس  ررانز

طور م  ذر نهايج هيان .ب  دسا مرکه ذسا MSRAدذده تصويج پايگاه 4000ها بج روی هج يک ذر روش

ولز رران ذسا.  WTMو  FBTF، FTMروش  س ميهج ذر روش پتشن ادی رران ذتجذی  ،ارشصص ذس

 م  دقا روش را بجتج ذر ذين روش ذسا.در حالز ،ميهج ذر روش پتشن ادی را ذسا ،SDSPذتجذی روش 

 

 شناسايز نوذحز بجتسه  تصويج )رران بجحسبدر نک روش رهکذو  چرقايس  ررانز روش پتشن ادی با  -4-6تکو  

 .ثانت  ذسا(

 FBTF FTM SDSP WTM روش پیشنهادی

5409/9 4909/45 4482/49 9999/0 8090/9 
 

  سازی وفقيچندی -6-4

ساری و ساری باذتالف ذسا م  نجخ فشجدههای فشجدهتجين رجذحل در روشز ذر ذصلزساری يکچنکی

تسهم بتنايز س رتزذن يکسان بجذیم  تيارز نوذحز تصويج ب  ذر منجايزمتفتا تصويج ب  من وذبسه  ذسا. 
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های تثثتج قابل توت ز در نجخ روش ،ساری رنطبق با ستسهم بتنايز ذنسان، فشجدهذنسان تثثتج نکذرنک

نقش  بجتسهگز تصويج، نوذحز ر م تصويج رذ ذر نظج ستسهم ديکذری ذنسان بتان ساری دذرد. فشجده

گون  کينبساری وفقز تصويج ذسهفاده شکه ذسا. هذر نقش  بجتسهگز بجذی فشجد ،منک. در ذين رسال رز

وذحز ذنک با نجخ بتشهجی نسبا ب  نمم ذهيتا تصويج م  با نقش  بجتسهگز شناسايز شکه م  نوذحز

م  ستسهم ديکذری ذنسان ب  نوذحز بجتسه  تصويج تيجمز شونک. ذر منجايزبجتسه  تصويج فشجده رز

های رطجح روشهج چ  گتجد. هج رورد توت  رصاطب قجذر رزمنک، متفتا ذين ناحت  ذر تصويج بتشرز

نک با دقا باالتجی نوذحز بجتسه  رذ ذر سايج نوذحز تصويج ننقش  بجتسهگز بهوذذسهصجذ  شکه بجذی 

ک يابک. بج ذين ذساس، در ذين رسال  يک روش تکيساری وفقز نتز ب بود رزک، نهتج  فشجدهنتفکتک نياي

های روتود هگز تصويج ذرذئ  شکه ذسا م  عيلکجد ب هجی نسبا ب  سايج روشبجذی شناسايز نقش  بجتس

 در ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج دذرد. 

تبکيل  8×8های بج روی بلو  JPEGساری در رطجح شک، فجمينک چنکی 2طور م  در فصل هيان

شکه ذسا م   تعجيف JPEGساری ثابهز در تکو  چنکیدر وذقع،  شود.مستنوسز تصويج ذنجام رز

ی هاشونک. بجذی نجخساری رزتبکيل مستنوسز رطابق ذين تکو  ثابا، چنکی 8×8های تيارز بلو 

تعجيف شکه ذسا م  بجذساس رقکذر ذين پارذرهج، رقکذر ثابهز  QF، پارذرهج JPEGساری رصهلف فشجده

دد. سپس تيارز ساری ذيجاد گجشود تا تکولز بجذی من نجخ فشجدهساری ضجب رزدر تکو  چنکی

شونک. هج چ  رقکذر ساری رزنوسز رطابق ذين تکو ، ب  صورت يکسان چنکیتهای تبکيل مسبلو 

QF  ن ادی دو در روش پتششود. رز بتشهج نتز و حجم من ب هجبتشهج باشک، متفتا تصويج فشجده شکه

بجذی ناحت   QFقکذر در نظج گجفه  شکه ذسا. يک ر JPEGتصويج با  ساری وفقزبجذی فشجده QFرقکذر 

در وذقع بجذی رجحل   ميهجی بجذی سايج نوذحز تصويج لحاظ شکه ذسا. QFبجتسه  تصويج و رقکذر 

 . شودرزساری رهفاوت در نظج گجفه  ساری، دو تکو  چنکیچنکی

شود، نتار ذسا ذطالعات نقش  ساری بجذساس نقش  بجتسهگز تصويج ذنجام رزم  چنکیذر منجايز

ساری )يکز ذر رجذحل در مکگشا( بهوذن تصويج رذ  تجه شود تا در رجحل  رعکوس چنکیبجتسهگز ذ
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ا، شارل نوذحز پتوسه  ذسو م  نقش  بجتسهگز، تصويجی دودويز با توت  ب  ذين مکگشايز نيود. 

ذر تصويج، بلو  رهناظج در  8×8. در وذقع بجذی هج بلو  ذنکمز بجذی من نتار ذساساری فضای ذ تجه

 ای سفتکهشود تا ذهيتا هج بلو  ذر تصويج رشصص شود. ذگج تعکذد پتکسلبجتسهگز بجرسز رزنقش  

بجتسه   بلو ذی بتشهج باشک، من بلو  ب  عنوذن نقش  بجتسهگز ذر رقکذر مسهان  ذرهج بلو   روتود در

ذقع د. در وشوصورت، من بلو  ب  عنوذن بلو  مم ذهيتا شنا ه  رزشود، در غتج ذيندر نظج گجفه  رز

تانگج ببلو  مم ذهيتا( و يک )بتانگج ذر نقش  بجتسهگز، يکز ذر دو رقکذر صفج ) 8×8ب  ذرذی هج بلو  

1گون  تن ا نتار ذسا يک تصويج دودويز ب  ذنکذره بکين شود.بلو  پج ذهيتا( ذ تجه رز

8
تصويج ورودی  

 ذ تجه شود. 

بجذی  زرگهجبساری نتار دذرد، با در نظج گجفهن ذنکذره هذگج چ  نقش  بجتسهگز ب  فضای ذنکمز بجذی ذ تج

 هايز درساری رذ ماهش دذد. يعنز نقش  بجتسهگز ب  بلو توذن ذين رقکذر ذ تجهها حهز رزبلو 

سپس رطابق قبل، تعکذد  .شودتقستم  46×46بايک باشک(، بجذی نيون   8)رضجب  8×8ذنکذره بزرگهج ذر 

های سفتک روتود در بلو  ذر رقکذر شود، ذگج تعکذد پتکسلرسز رزهج بلو  بجسفتک های پتکسل

شن ادی شود. در روش پتيک بلو  پج ذهيتا در نظج گجفه  رز ب  عنوذن ذی بتشهج باشک، من بلو مسهان 

های بلو  در نظج گجفه  شکه پتکسلمل درصک تعکذد  9و رقکذر مسهان  بجذبج  46×46ها، ذنکذره بلو 

 ، من بلو  رذ ب  عنوذن بلو های هج بلو ، پتکسل بجتسه  باشنکدرصک پتکسل 9حهز ج ذسا. يعنز ذگ

نک بايا شود م  تن ا ب  چها سبب رزدر نظج گجفهن ذنکذره بزرگهج بجذی بلو . ذيمگجفه بجتسه  در نظج 

، 900×900ره بجذی نيون  ذگج بجذی تصاويج در ذنکذ .رورد نتار باشکساری نقش  بجتسهگز ذ تجه فضا بجذی

متلوبايا  099/0ساری نقش  بجتسهگز تن ا ب  رقکذر در نظج بگتجيم، بجذی ذ تجه 46×46ذنکذره بلو  رذ 

 فضا نتار ذسا.

 دهک.نشان رزذسهانکذرد  JPEGرذ نسبا ب   JPEGوفقز ساری فشجده نهتج  چنک نيون  ذر 20-6شکل 

. ذسا ، فشجده شکهQFذسهانکذرد، با يک رقکذر  JPEGويج فشجده شکه با نوذحز تصدر ذين شکل، تيارز 

و سايج نوذحز تصويج  QFرقکذر هيان با تيارز نوذحز بجتسه   ،ساری وفقزدر تصاويج حاصل ذر فشجده
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 نيايزررتن  با بزرگذی ذر پسدر ذين شکل، ناحت  .ذسا ميهجی فشجده شکه QFبا رقکذر  ،ررتن ()پس

ج تصوي ررتن  درنيايز ناحت  پسبزرگ ر ذين شکل رشصص ذسا،طور م  دنشان دذده شکه ذسا. هيان

 صل ذرتصويج حا ررتن  درشارل ذثج بلومز بتشهجی نبسا ب  ناحت  پس ،ساری وفقزفشجده حاصل ذر

م  ناحت  بجتسه  در هج دو تصويج فشجده شکه، با ذر منجايز ولز ذسا. JPEGساری ذسهانکذرد فشجده

جذ ريشود. شکه ذسا، چشم ذنسان تفاوتز بتن ذين دو تصويج قائل نيزرساوی فشجده  QFيک رقکذر 

 م  ،ذر نهايج رشصص ذساهيچنتن نوذحز بجتسه  تصويج در چشم ذنسان رورد توت  هسهنک. 

  .ذساويج شکه ارنجج ب  ماهش قابل توت ز در حجم تص ،ساری وفقزفشجده

 69حجم: 
 

(02QF= ،) :9989/6حجم  (02QF=  49وQF= ،) :حجم

9699/9 

حجم: (، =49QFو  =20QF)  4846/9حجم: (، =02QF)  69حجم: 

9885/9 
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حجم: (، =41QFو  =22QF)  2199/6حجم: (، =22QF)  69حجم: 

8999/9 

 
حجم: (، =22QFو  =26QF)  9908/2حجم: (، =26QF)  69حجم: 

9645/2 

 
 69حجم: 

 
(48QF= ،) :9618/9حجم 

 
(48QF=  94وQF=) ، :حجم

4846/9 

 9209/9حجم: (، =20QF)  69حجم: 
 

(02QF=  41وQF= ،) :حجم

5594/9 
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 69حجم: 
 

 ذلف( تصويج رجتع 

 
 (48QF= ،) :0299/9حجم 

 

 JPEGب( تصويج فشجده شکه با 

 
 (48QF=  49وQF= ،) :حجم

9192/9 

 JPEGساری وفقز با  پ( فشجده

 ذسهانکذرد )رقاديج حجم بج حسب متلوبايا هسهنک(. JPEGبا  JPEGساری وفقز رقايس  فشجده -20-6شکل 
 

رهفاوت ذسا. يعنز ذگج  ،مسهان  ديکذری بجذی نوذحز رصهلف تصويجذشاره شک،  9طور م  در فصل هيان

ذر ذين  شود.بجذی چشم ذنسان مرذردهنکه رزذی بتشهج شود، ذر رقکذر مسهان  روتود در تصويج  جذبز

ذسهفاده مجد. ذين ذيکه ب   تصويج رتن رپسرناسب بجذی نوذحز  QFتعتتن رقکذر  توذن بجذیذطالعات رز

 رطجح شکه ذسا. 1مار مينکه در فصل ماری بجذی عنوذن رذه

 بندیجمع -6-1

جتسهگز در نقش  بتصويج ذر نظج ستسهم ديکذری ذنسان ذسا.  رورد توت نقش  بجتسهگز بتانگج نوذحز 

تجگمذری با توت  ب  تثثی، تغتتج ذنکذره تصويج و باريابز تصويج ماربجد دذرد. سارروذرد ريادی هيچون فشجده

  ذسهصجذ  نقش تکيک بجذی ساری، در ذين رسال  يک روشهای فشجدهنقش  بجتسهگز در عيلکجد روش

تن ، در ذين رر های روتودروش سايج نسبا ب تصويج پتشن اد شکه ذسا. روش پتشن ادی،  بجتسهگز

ی و نقش  بجتسهگز پتشن اد ذسهصجذ  روشذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج دذرد.  ی درعيلکجد ب هج

که نهايج نشان دذده ش تصويج در ذين فصل بتان شکه ذسا.وفقز ساری نقش  در فشجدهذين ذسهفاده ذر 

ساری هخ فشجدنج ضين حفظ متفتا تصويج بجذی رصاطب، توذنکساری وفقز تصويج رزفشجده م  ذسا

 د دهک.رذ ب بو
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 مقدمه -7-5

ويج، ش ذفزونگز در تصتوذنک ذنجام شود. با ذفزذيهای روتود در تصويج رزساری با توت  ب  ذفزونگزفشجده

بجذی ذفزذيش  هايزپجدذرشپتش ،در ذين رسال توذن ب بود بصشتک. ساری رذ رزفشجده هاینجخ روش

  پتشن اد شکه ذسا.تصويج ساری های فشجدهيج و در نهتج  ب بود نجخ روشذفزونگز تصو

طالعات بج ذين ذساس ذر ذ باشک،حساستا ستسهم ديکذری ذنسان ب  تيارز نوذحز تصويج ب  يک ذنکذره نيز

 جذیتکيکی ب شوتوذن ذسهفاده مجد. در ذين رسال  يک رتصويج رز وفقز ساریديکذری ذنسان در فشجده

 شود.تصويج بجذساس من ذنجام رز وفقز ساریذرذئ  شکه ذسا م  فشجدهتصويج   نقش  بجتسهگز ذسهصجذ

دهک، ولز  جذبز ساری باذتالف رذ ماهش رزی فشجدهاهساری وفقز،  جذبز حاصل ذر روشذگج چ  فشجده

جج ب  ذيجاد ساری باذتالف رنهای فشجدهساری باذتالف هيجذه ذسا. هي  روشهای فشجدههيوذره با روش

هايز بجذی ماهش ذين پجدذرشرو در ذين رسال ، پسشونک، ذر ذينهايز در تصويج فشجده شکه رز جذبز

 ها ذرذئ  شکه ذسا. جذبز

 و ،های پتشن ادی در رسال روشبنکی ذر تيع ،ذين فصل ذر دو بصش تشکتل شکه ذسا. در بصش ذو  

 .شکه ذسارطجح در بصش بعکی پتشن ادذتز بجذی مارهای مينکه 

 های پیشنهادی در رسالهروش بندیجمع -7-2

ذسا. هج چ   منهای روتود در تصويج، ماهش حجم تصويج با ذسهفاده ذر ذفزونگزساری فشجدههکف ذر 

جده رذ با نجخ بتشهجی فش ساری قادر هسهنک تصويجهای فشجدهذفزونگز در تصويج بتشهج باشک، روش

ج ساری تصويهای فشجدهيک ديکگاه تثثتجگمذر بجذی ب بود نجخ روش پجدذرش تصويج،پتشنياينک. 

های روتود در تصويج در رجحل  هايز بجذی ذفزذيش ذفزونگزبا ذرذئ  روشدر ذين رسال  شود. رحسوب رز

  ک.يابب بود رز تصويج ساریهای فشجدهپجدذرش، نجخ روشپتش

سار و مکگمذر منهجوپز تشکتل مننکه، چنکینگاشاذتالف ذر س  رجحل  ذصلز باساری های فشجدهروش

ساری تصويج ذنجام شکه ذسا م  نهتج  من، ذرذئ  طتف وستعز ريادی روی فشجده هایپژوهشذنک. شکه
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ذی ذر ذين س  بج روی رجحل  نوين ساریهای فشجدههج يک ذر روشساری ذسا. های فشجدهذر ذلگوريهم

روش رذ ربنای  JPEGساری، های فشجدهدر وذقع ذغلب روش. هنکهسساری رهيجمز رجحل  ذصلز فشجده

ب  دلتل پتچتکگز رحاسباتز و  JPEGريجذ ساری من دذرنک.  ود قجذر دذده و سعز در ب بود نجخ فشجده

 ساری تصويج ذسا.ب هجين ذسهانکذرد فشجده ،ذفزذری سادهساری سصاپتاده

ساری جدهفش بجذی ستسهم بتنايز ذنسان ذهيتا نکذرنک، م  تيارز نوذحز تصويج ب  يک رتزذنذر منجايز

ايز شکه پجذهيتا شناس يعنز نوذحزستسهم بتنايز ذنسان ذنجام شود.  توذنک ب  صورت وفقز بجذساسرز

در ذين  شونک.رزذر نظج ستسهم بتنايز ذنسان با نجخ ميهج و سايج نوذحز تصويج با نجخ بتشهجی فشجده 

ساری جدهو در نهتج  بجذی فش ،بجذی تعتتن ذهيتا نوذحز رصهلف تصويجصويج ذر نقش  بجتسهگز ترسال  

ن ذهيتا تزذر، تصويجی در ذنکذره تصويج ورودی ذسا م  نقش  بجتسهگزذسهفاده شکه ذسا.  وفقز تصويج

م  دقا نقش  بجتسهگز منجايز ذردهک. هج ناحت  ذر تصويج رذ در ستسهم بتنايز ذنسان نيايش رز

نز روش نويدر ذين رسال ، ساری وفقز تصويج دذرد، فشجده عيلکجد تثثتج ر يز درصويج، رسهصج  ذر ت

تود، های روبجتج ذر روش پتشن ادی. روش بجذی ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج پتشن اد شکه ذسا

و  گرن ،بافا هایذر ويژگز . روش ذرذئ  شکهنيايکرزنوذحز بجتسه  رذ ذر سايج نوذحز تصويج تفکتک 

 منک. ذسهفاده رز بجذی ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج وقعتا رکانزر

بج روی رذ هايز  جذبز، ب  صورت وفقز هم ذنجام شونک بار همذتالف حهز ذگج با ساریهای فشجدهروش

ها ضجوری هسهنک. در ذين  جذبز ماهش پجدذرش بجذیرو فجمينک پسمننک. ذر ذينتصويج حاصل ذيجاد رز

پتشن اد  ،JPEG ،ساریفشجده روشتجين رهکذو  بجذی رفع  جذبز حاصل ذر هايزپجدذرشپس ،ذين رسال 

 شکه ذسا. 

اری سپجدذرش پتشن اد شکه در ذين رسال  ذسا م  نجخ فشجدهتغتتج رحکوده پويای تصويج، يک پتش

اهش بصشک. وقهز رحکوده پويای تصويج مرذ ب بود قابل توت ز رز JPEG 2000و  JPEG هایروش

شونک و ذفزونگز ها ب  هم نزديک رزدر وذقع رقاديج پتکسل .شودنتز مم رزوضوح تصويج يابک، رز

. باشکزر یساریو چنک زنوستمس ليبکت ،JPEGدر  زدو گام ذصلميک. بتشهجی در تصويج ب  وتود رز



452 

 

ذر  زبج  ،JPEGشکه در  فيذر قبل تعج سيراتج کيتالف ذسا م  طبق ذبا نکيفجم کساری يیچنک

وضوح  ز. وقهشونکز( حمف رزنوستمس ليتبک یفجمانس باال بي)ذغلب ضجذ جيتصو اتذطالعات مم ذهي

سبا ب  ن زرقکذر موچک زنوستمس ليتبک یفجمانس باال بيضجذ ذری ارتبس ابک،يرزماهش  تصويج

 بيب  ضجذ ریسایذساس با ذعيا  چنک ني. بجذجنکگتزنشکه ر پجدذرششتپ جيرهناظجشان در تصو بيضجذ

 ،زنوستمس ليتبک یباالفجمانس  هایلف ؤذر ر یارتشکه، بس پجدذرششتپ جيتصو زنوستمس ليتبک

ساری در رجحل  چنکیذنجام شود،  جيتصو یبج رو پجدذششتپ نيذگج ذ در وذقع، .جنکگتزرقکذر صفج ر

 ،پجدذرششتپ نيبا ذ ورنيذر ذشونک. حمف رز زنوستمس ليتبک یفجمانس باال بيضجذتعکذد بتشهجی ذر 

 پجدذرششتپ نيبا ذعيا  ذ ج تحمف نيود. در نهتوذن زرهسهنک رذ  یذطالعات ميهج یم  حاو زبيضجذ

 . ابکيزب بود ر JPEG سارینجخ فشجده ج،يب  تصو

 زدو گام ذساسثتجگمذر ذسا. نتز تث JPEG 2000ساری تغتتج رحکوده پويای تصويج بج روی نجخ فشجده

 ني. در ذکباشزرز هتروتک و مکگمذر صفحات ب ليتبک ،JPEG 2000 وهتب  ش جيتصو یرسادر فشجده

 یرورد نظج، تعکذد یسارسپس بسه  ب  نجخ فشجده شود،زر ذعيا  جيتصوب  روتک  ليتبکذبهکذ  ،روش

پس ذر . گجدنکزر کتج مذررشمم اتتا ب اتب نيتجروتک ذر پجذررش ليتبک بيضجذ زهتذر صفحات ب

در . گجدنکزروتک حمف ر بيتج ضجذذررشصفحات مم جيرورد نظج، سا یسارنجخ فشجده بز ب دسهتا

جمانس ف زروتک رجبوط ب  نوذح ليتبک بيدذرنک، ضجذ یم  وضوح ميهج یجيتصاومارگتجی ذين روش، ب 

 ني. ذشونکزوذقع ر تجررشذمم زهتدر صفحات ب ج تو در نه مننکزر کذتپ زمن ا رقکذر موچک یباال

 رحکودیعيلکجد  JPEG 2000 روني. ذر ذگجدنکزحمف ر ،یسارتج هنگام فشجدهذررشمم زهتصفحات ب

 JPEG 2000ب  رنظور ب بود عيلکجد  ،رسال  ني. در ذدذرد با وضوح مم جيتصاو یساردر فشجده

 زذحنو ج،يصووضوح ت شي. با ذفزذابکي شيذفزذ جيشود تا وضوح تصوزذنجام ر جيصوت یبج رو زپجدذرششتپ

 بيضجذ نيذطالعات ذ ج تدر نه .مننکزر کذتروتک پ ليتبک بيدر ضجذ زج قابل توت يدافجمانس باال رق

 .شونکزحفظ ر یاديتا حکود ر زهتدر رجحل  مکگمذر صفحات ب
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وذن ذفزذيش تذتالف رذ نتز رزساری شب  بزهای فشجدهبا ذسهفاده ذر تغتتج رحکوده پويای تصويج، نجخ روش

ذر سطوح  امسهجی روتود در تصويج  بج ز رحکوده پويای تصويج، با ماهش در ذين روش، ذبهکذ ذد.د

سطوح  شود. تجذممرهجذمم رزرشصص، در يک رحکوده  ،سپس سطوح  امسهجی روتود .شودحمف رز

ای هشونک، و بستاری ذر روش هجهای رجاور ب  هم نزديکشود، رقاديج پتکسلسبب رز تصويج  امسهجی

 با نجخ بتشهجی تصويج رذ فشجده نياينک. بهوذننک  JPEG 2000ساری چون مکگمذر پتشگو و فشجده

 يک رجحل  ذر ساری بکون ذتالف درفشجده روشذتالف حکذقل ذر يک ساری باهای فشجدهروشذغلب 

مکگمذر ذتالف ذر دو روش بکون ذتالف با JPEGمننک. بجذی نيون  ساری  ود ذسهفاده رزرجذحل فشجده

های رو ب ساری روشذر ذين منک.ذی ذر ذلگوريهم  ود ذسهفاده رزطو  تکذوم و هافين در رجحل 

جگمذر ثتثذتالف نتز تساری باهای فشجدهبج روی روش ب  صورت غتج رسهقتم ساری بکون ذتالففشجده

 ایهنجخ روشد پجدذرشز ربهنز بج تغتتج چتکران تصويج بجذی ب بودر ذين رسال ، روش پتش ذسا.

ابجا های تصويج رذ طوری تپتشن اد شکه ذسا. تغتتج چتکران تصويج، پتکسلبکون ذتالف  ساریفشجده

سبب  پجدذرشرو ذين پتشذر ذين .يابک ذفزذيشها در رذسهای  اصز ذر تصويج ذفزونگز پتکسل منک تارز

م  ر منجايزذل ذر تصويج پتشگويز نيايک. تجی رذ بجذی هج پتکسشود تا مکگمذر پتشگو بهوذنک رقکذر دقتقرز

ای هعيلکجد ذين روشمننک، ذتالف ذر مکگمذر پتشگو ذسهفاده رز بکونساری های فشجدهبستاری ذر روش

 . يابکساری نتز ب بود رزفشجده

ذفزذری ساده ب هجين ساری سصاب  دلتل پتچتکگز رحاسباتز و پتاده JPEGطور م  رطجح شک، هيان

ومز ساری رنجج ب  ذثج بلساری تصويج ذسا. ولز ذين ذسهانکذرد ب  ذرذی نجخ رياد فشجدهرد فشجدهذسهانکذ

پجدذرش پتشساری مارذيز رطلوبز نکذرد. نجخ رياد فشجده در JPEGرو شود، ذر ذيندر تصويج حاصل رز

ساری فشجده نجخ رياد ب  ذرذی JPEG مار ذساسز بجذی حمف ذثج بلومزپجدذرش تصويج دو رذهو پس

سعز شکه ذسا م  پجدذرش پس پجدذرش وپتشبا ذسهفاده ذر  رو در ذين رسال ذر ذين. شونکرحسوب رز

، تن ا تصويج بلومز حاصل پجدذرشم  در فجمينک پسذر منجايز .رذ ماهش دهک JPEG حاصل ذر ذثج بلومز

نتار ذسا ذبهکذ سهجس نتسا، در د من و ذطالعز ذر تصويج رجتع و رتزذن  جذبز روتود ذسا JPEGذر 
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بج روی  زناسبپجدذرش ر، پسمن متفتا تصويج بلومز ذرريابز شود. سپس با توت  ب  رتزذن  جذبز

رو در ذين رسال ، يک رعتار ذرريابز ذر ذين حمف گجدد.ذر تصويج ذنجام شود تا ذثج بلومز  تصويج بلومز

  پتشن اد شکه ذسا. JPEGمتفتا تصويج بکون رجتع بجذی تصاويج فشجده شکه با 

ساری ربهنز بج در نجخ رياد فشجده JPEGبجذی ب بود عيلکجد در ذين رسال  پجدذرش پتشن ادی پتش

ويج شونک تا ذنکذره تصهای تصويج حمف رزماهش ذنکذره تصويج ذسا. در ذين روش، ذبهکذ بج ز ذر پتکسل

جحل  باريابز، ذبهکذ تصويج مکگشايز شود. در رفشجده رز JPEGتج شود، سپس تصويج حاصل با موچک

شود تا تصويجی در ذنکذره تصويج ذولت  ب  دسا ميک. نيايز بج روی من ذنجام رزسپس فجمينک بزرگ ،شکه

رنجج ب  ذر بتن رفهن بج ز ذر تزئتات تصويج  ،نيايز مننيايز تصويج و بزرگذر طجفز فجمينک موچک

نکذره تصويج پتشن اد شکه ذسا تا فجمينک تغتتج ذنکذره تصويج، روشز بجذی ماهش ذ ،شود. در ذين رسال رز

تقستم  8×8های ب  بلو  بج روی تصويج حاصل ذيجاد نيايک. در ذين روش، ذبهکذ تصويج ذنکمز جذبز 

شود. با تجزي  و تحلتل ضجذيب تبکيل ، سپس تبکيل مستنوسز بج روی هج بلو  ذعيا  رزشودرز

ماهش  شود. بج ذين ذساس،اهتا تصويج )نور لب  غالب تصويج( رشصص رزهای تصويج، رمستنوسز بلو 

تغتتج ذنکذره تصويج حکذقل گجدد. ريجذ حاصل ذر شود تا  جذبز ذنکذره تصويج در رذسهای لب  غالب ذنجام رز

ا در هرو ذگج پتکسلهای تصويج در رذسهای لب ، هيبسهگز ريادی نسبا ب  هم دذرنک. ذر ذينپتکسل

 توذن تصيتن رد. تج رزرذ رذحا ی حمف شکههالب  حمف شونک، رقاديج ذين پتکسل رذسهای

ساری پتشن اد شکه در نجخ رياد فشجده JPEGپجدذرش بجذی حمف ذثج بلومز روش پس دودر ذين رسال ، 

ذر شود. لف  روشنايز و بارتابش تقستم رزصويج با فتلهج هيورورفتک ب  دو رؤذسا. در روش ذو ، ذبهکذ ت

لف  ب  ؤگتجد، هج يک ذر ذين دو رلف  فجمانس باال يعنز بارتابش قجذر رزؤم  ذثج بلومز ذغلب در رمنجايز

بجذی ب ساری هج يک ذر دو رؤلف ، نتار شونک تا ذثج بلومز ذر تصويج حمف گجدد. صورت رجزذ ذصالح رز

ه  ب  ، سپس بست  تقستم شودذسا ذبهکذ هج يک ذر دو رؤلف  با توت  ب  راهتا فجمانسز ب  چنک ناح

 روی من ذنجام شود. بج  راهتا هج ناحت ، هيوذرساری
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ز بجذی رفع ذثج بلوم پجدذرش قبلزمارذتجی نسبا ب  پسپجدذرش پتشن ادی روش پس ،نيايش تنک

JPEG نار  ذر تک تصويج بلومز با ساری ذسا. در ذين روش، ذبهکذ يک وذژهدر نجخ رياد فشجدهK-SVD 

شود. مارذيز ذين حمف رز OMPذثج بلومز ذر تصويج با  ،نار شود. سپس با توت  ب  ذين وذژهزذيجاد ر

وذبسه  ب  رتزذن  ،بسهگز دذرد. رقکذر ذين مسهان  OMPروش تا حک ريادی ب  رقکذر مسهان  روتود در 

ا، روتود نتس تصويجپجدذرش، ذطالعز ذر رتزذن  جذبز م  در فجمينک پس جذبز تصويج ذسا. ذر منجايز

رو در ذين رسال  روش تصيتن رده شود. ذر ذين JPEGنتار ذسا رقکذر  جذبز تصويج فشجده شکه با 

ذقع . در وذرذئ  شکه ذسا ودماری بجذی تعتتن رقکذر مسهان  با توت  ب  رتزذن متفتا تصويج ورودی 

  رقکذر م ،شکه ذسا رعتاری بجذی ذرريابز متفتا تصويج بلومز بکون دذشهن تصويج رجتع پتشن اد

 ميک. مسهان  با توت  ب  رقکذر ذين رعتار ذرريابز ب  دسا رز

های هج يک ذر ذين دو روش ذر قابلتا ،پجدذرشپجدذرش و پسبا ذسهفاده هيزران ذر دو فجمينک پتش

يايش ن پجدذرش باپجدذرش تغتتج ذنکذره تصويج و پسذسهفاده توذم ذر پتش ،ب جه بجد. بجذی نيون توذن رز

پجدذرش ماهش ذنکذره ذگج چ  پتش شود.رز JPEGساری تنک رنجج ب  ب بود قابل توت ز در نجخ فشجده

شود، ولز فجمينک تغتتج ذنکذره تصويج  ود رنجج رز JPEGتصويج رنجج ب  ميهج شکن  جذبز ذثج بلومز 

 پجدذرش با نيايشروش پس ذسهفاده توذم ذين فجمينک باشود. هايز در تصويج حاصل رزب  ذيجاد  جذبز

پجدذرش تصويج تا حک ريادی بجطجف م  ذثج بلومز باقتيانکه ذر پتششود، عالوه بج ذينتنک سبب رز

 .گجددرفع شود،  جذبز حاصل ذر تغتتج ذنکذره تصويج نتز تا حکی 

 کارهای آینده -7-9

  برای استخراج نقشه برجستگي تصویر تصویر تاریاستفاده از اطالعات 

کف شود و من رذ هم  تصويجبجدذر در حتن ذ م تصويج ب  ناحت  بجتسه  در تصويج رهيجمز رزمنجايزذر 

تاری ناشز ذر عکم  ،در ذين صورت. دهکبج روی ذين ناحت  قجذر رذ تيجمز لنز ريکن ذسا دهک، قجذر رز

صويج تتزتج نوذحز تنسبا ب  سايج  بجتسه  ناحت  ،شودم  سبب رز ميکرزلنز در تصويج ب  وتود  تنظتم
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 توذنک ميک ريادی در شناسايز ناحت  بجتسه  در تصويج نيايک.تصويج رز تاریرو ذطالعات ذر ذين. کباش

 4-1شکل  [ رجذتع  مجد.499 و  492تع ]ذتوذن ب  رجرتزذن تاری تصويج رز رطالع  در ررتن بجذی 

طور م  در ذين رثا  رشصص ذسا، ياندهک. هذی ذر تاری ناشز ذر عکم تيجمز لنز رذ نشان رزنيون 

قت  ب در صورتز م ،  نوذحز صحن  ذساتج ذر سايج وذض باشک و ناحت  بجتسه  تصويج رز ،ناحت  پجوذن 

 ک.نشوصحن   ار  ذر تيجمز بوده و تار ديکه رز

 
 ذی ذر تاری ناشز ذر عکم تيجمز لنز دوربتن.نيون  -4-1شکل 

 
 

  یر برای استخراج نقشه برجستگي تصویرتصو عمقاستفاده از اطالعات 

ا رو بد. ذر ذينبا ب  سايج نوذحز تصويج قجذر دذرذغلب ناحت  بجتسه  در تصويج در عيق ميهجی نس

توذن ناحت  بجتسه  در تصويج رذ با دقا ب هجی ذسهصجذ  شناسايز رتزذن عيق نوذحز رصهلف تصويج رز

ذر ا. ثتجگمذر ذستث نتز تصويج هایپتکسل تاریرتزذن ن عيق تصويج بج روی ذرتزقابل ذمج ذسا، مجد. 

رتزذن عيق نوذحز رصهلف تصويج رذ تا حک ريادی  ،های تصويجرو با توت  ب  رتزذن تاری پتکسلذين

 در دهک.ذی ذر ناحت  بجتسه  وذبسه  ب  عيق تصويج رذ نشان رزنيون  2-1شکل  شناسايز مجد.توذن رز

تصويج، ناحت  بجتسه  تصويج ذسا م  در عيق ميهجی نسبا ب  سايج نوذحز  تابلوی روتود درذين رثا ، 

 تصويج قجذر دذرد.

 
 ذی ذر ناحت  بجتسه  وذبسه  ب  عيق تصويج.نيون  -2-1شکل 
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  های رنگتعیین وزن مناسب برای ادغام نقشه برجستگي حاصل از کانال 

 ،Labبا ستسهم بتنايز ذنسان هيچون  های رنگ رجتب بجذی ذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج ذر رک 

HSV  وYCbCr در و شودهای رنگ ذسهصجذ  رزنقش  بجتسهگز ذر هج يک ذر مانا شود. ذسهفاده رز 

 لم های رنگ با هم تجمتب شونک تا يک نقش  بجتسهگز بجذینقش  بجتسهگز مانا  م  پايان نتار ذسا

بجذی  ،ناحت  بجتسه  در تصويج ب  عنوذن رقاديج ورن در ذين رسال  ذر رعتار رجمزياتصويج ب  دسا ميک. 

ذر توذن های رنگ ذسهفاده شکه ذسا. عالوه بج ذين رعتار، رزذدغام نقش  بجتسهگز حاصل ذر مانا 

 .ب جه بجد ذطالعات تتزی ناحت  بجتسه  نتزهيچون رعتارهای ديگجی 

 ی وفقيسازاستفاده توام از نقشه برجستگي و آستانه دیداری در فشرده 

شود و سايج نوذحز چشم ذنسان ب  نوذحز بجتسه  تصويج رهيجمز رزدر هنگام رشاهکه يک تصويج، 

ررتن  در تصاويج رصهلف، م  نوذحز پسذر منجايزتصويج ذر ذهيتا ميهجی بجذی ذنسان بج وردذر ذسا. 

ساری دهذ بجذی فشجرهفاوت ذسا، بسه  ب  حساستا چشم ب  نور بافا و رنگ من نوذحز، رقکذر رناسبز ر

هايز ، ويژگز9در نظج گجفا. رطابق نظجي  رطجح شکه توس  مقای بارنز در فصل توذن رزذين نوذحز 

شونک، مسهان  ديکذری نوذحز تصويج رهفاوت های روتود در تصويج سبب رزهيچون نور بافا، رنگ و لب 

توذن طوری رذ رزررتن  ری نوذحز پسسانجخ فشجده با توت  ب  رقکذر مسهان  ديکذری،باشک. در وذقع 

  .[499] دهنکه نباشکرساری بجذی چشم ذنسان مرذتعتتن مجد م   جذبز حاصل ذر فشجده

تصويج ری سافشجدهدو نجخ رهفاوت بجذی  ،در ذين رسال ، با تفکتک نوذحز بجتسه  ذر سايج نوذحز تصويج

 جخنتنور  ،بجتسهگز و مسهان  ديکذریبا تجمتب ذطالعات حاصل ذر نقش  در نظج گجفه  شکه ذسا. 

 توذن در تصويج ذفزذيش دذد. ساری رذ رزفشجده

  سازی تصویربرای فشرده مناسبارائه یک مدل رنگ 

در وذقع رک  رنگز بجذی ساری دذرد. های فشجدهدر نجخ روش بسزذيزثتج ذنهصاب رک  رنگ رناسب تث

ذغلب ذنجژی تصويج در  ،ا ب  هم رسهقل باشنکهای رنگ من نسبساری رناسب ذسا م  مانا فشجده
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های من رهيجمز شونک، و دو مانا  ديگج حاوی ذطالعات ميهجی باشنک. هيچنتن رقکذر يکز ذر مانا 

 باشک. مممنهجوپز در هج يک ذر س  مانا  رنگ 

و تا حکی رعتارهای  ساری تصويج ذسا، رک  رنگ رهکذولز بجذی فشجدهYCbCrذگج چ  رک  رنگ 

ذين رک  رنگ، ذر يک راتجيس  .باشکذين رک  رنگ وذبسه  ب  رحهوذی تصويج نيز ولز ،ور رذ دذردرمم

 اشک.برو بجذی هي  نور تصاويج رناسب نيزمنک، ذر ذيننگاشا ثابا بجذی تغتتج فضای رنگ ذسهفاده رز

گاشا عيل ن ،ب  صورت وفقز بسه  ب  رحهوذی هج تصويج ساری رطلوب ذسا م رک  رنگز بجذی فشجده

راتجيس  در وذقع ساری رذ بهوذنک تارتن منک.بجذی فشجدهرناسب  تا رعتارهای رک  رنگ دهکذنجام  رذ

اری سبجذی رطالع  در ررتن  رک  رنگ وفقز در فشجده. شودتصويج تعتتن هج وذبسه  ب  راهتا  ،نگاشا

 [ رجذتع  مجد.91-96و  499توذن ب  رجذتع ]تصويج رز

  سازیبرای فشرده بندی وفقيبلوک 

اری ب  سرو فشجده، ذر ذيننکذرنکتيارز نوذحز تصويج بجذی ستسهم بتنايز ذنسان ب  يک رتزذن ذهيتا 

ت ب  صورتوذن تصويج رذ رز بنکی ثابا،تای بلو در وذقع ب  شود.ذررش تلقز رزذی، باصورت ناحت 

 بجذی اوترهف ساریفشجده نجخ مارگتجی ب  مبا وتود ذين. نيود بنکیبلو  ،منبسه  ب  رحهوذی  رهغتج

بنکی توذن تاثتج بلو بنکی وفقز تصويج ذسا، رزتصويج، ب  نوعز رعاد  مار بلو  رصهلف های وبل

 . وفقز رذ نتز بجرسز مجد

 ارائه معیار ارزیابي کیفیت بدون مرجع برای تصاویر فشرده شده 

 يک رعتار ذرريابز متفتا من، ساریذلگوريهم فشجده ذتالف بجذساس رجذحلساری بابجذی هج روش فشجده

در  .منکساری ذسهفاده رزذر تبکيل مستنوسز در فجمينک فشجده JPEGذرذئ  نيود.  توذنرز بکون رجتع

رذ  JPEGهای رصهلف ضجذيب تبکيل مستنوسز تصويج، متفتا تصويج فشجده شکه با ساریوذقع چنکی

، JPEGا ب جزي  و تحلتل رقاديج تبکيل مستنوسز تصويج فشجده شکهدر ذين رسال  با تمنک. رز تعتتن

ذر تبکيل روتک  JPEG 2000. تصاويج پتشن اد شکه ذساذين نور بجذی  تکيکی رعتار ذرريابز متفتا
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تجزي  و تحلتل ضجذيب تبکيل با رو منک. ذر ذينذسهفاده رز  ود ساریساری در رجذحل فشجدهو چنکی

  .نيودپتشن اد  بجذی ذين نور تصاويج تکيکی رعتار ذرريابز توذن، رزهروتک تصويج فشجده شک

 تعیین نواحي هموار و ذاتا هموار در تصاویر فشرده شده 

د. وشهای فجمانس باال رنجج ب  ذيجاد نوذحز هيوذر در تصويج رزلف ؤساری ب  دلتل حمف رفجمينک فشجده

جخ ساری با ندر وذقع فشجدهشود. ساری بتشهج رزشجدهنجخ ف با ذفزذيش رتزذن هيوذری تصويج روذر ذين

ذتا نوذحز ذ م  بعضز ذر تصاويجا ميک. در حالزتا تصويج هيوذری ب  دس شودرزب برياد بج روی تصويج س

 رو ذرذئ ساری رجتب  نتسا. ذر ذينفشجدهرياد هيوذر ريادی دذرنک و هيوذری در ذين نور تصاويج ب  نجخ 

ذنک نقش ساری هيوذر شکهبجذی تشصتص نوذحز ذذتا هيوذر و نوذحز م  در ذثج فشجدهيک رعتار مارمرک 

ذی ذر يک تصويج ذذتا هيوذر نيون  9-1شکل  بسزذيز در رعتار ذرريابز متفتا تصاويج فشجده شکه دذرد.

طور م  در ذين شکل دهک. هيانرذ نشان رز JPEG 2000ساری و تصويج هيوذر شکه در ذثج فشجده

دو تصويج بستار رهفاوت ذسا.  ظاهجی ولز متفتا ،چ  هج دو تصويج هيوذر هسهنک شود، ذگجهکه رزرشا

طور يانهرو رعتار ذرريابز متفتا تصويج بايک بهوذنک متفتا ذين دو تصويج رذ رهفاوت ذرريابز منک. ذر ذين

 ص نور هيوذریتوذنک ميک شايانز در تشصتم  در شکل نتز رشصص ذسا، ذطالعات تاری تصويج رز

 تصويج فجذهم نيايک.

 
 ذلف( تصويج ذذتا هيوذر

 
ساری تصويجب( تصويج هيوذر شکه در ذثج فشجده  

 ساری.ذی ذر يک تصويج ذذتا هيوذر و تصويج هيوذر شکه در ذثج فشجدهنيون  -9-1شکل 

 بندیجمع -7-4

ساری تصويج ذنجام شکه ذسا ولز با توت  ب  ضجورت ر ررتن  فشجدهذگج چ  تامنون مارهای ريادی د

 ،يجتصو ساریهای فشجدهساری تصويج، ذين روضور ذر ذهيتا بااليز بج وردذر ذسا و ب بود روشفشجده
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با وتود حساستا رهفاوت ستسهم بتنايز ذنسان ب  نوذحز رصهلف تصويج،  شود.ذرجی ر م رحسوب رز

در ذين رسال  با  تصويج نيايک. وفقز ساریتوذنک ميک ريادی در فشجدهن رزذطالعات ديکذری ذنسا

و  ،ونکشذسهصجذ  نقش  بجتسهگز تصويج، نوذحز رورد توت  ذر نظج ستسهم بتنايز ذنسان شناسايز رز

 صويجت ساری وفقزذگج چ  فشجده شونک.ساری رهفاوت فشجده رزتصويج با نجخ فشجده رصهلف نوذحز

ساری های فشجدهولز  جذبز هيوذره در روششود، رز ساریحاصل ذر فشجده ش  جذبزرنجج ب  ماه

پجدذرش تصويج، ديکگاه ساری مرذردهنکه ذسا. پسذين  جذبز در نجخ رياد فشجده باذتالف وتود دذرد.

ساری باذتالف ذسا. عالوه بج ذين ديکگاه، های فشجدههای حاصل ذر روشتاثتجگمذری بجذی حمف  جذبز

ساری باذتالف رذ منهج  مجد، های فشجدههای حاصل ذر روشتوذن  جذبزپجدذرش تصويج، رزبا ذنجام پتش

   رذ ذفزذيش دذد. تصويج ساریو نجخ فشجده
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Abstract 

Increase in image size caused image compression to become a major subject is image processing. 

Hence, improving image compression techniques is considered an important issue. Image 

compression is performed using redundancy in the image. A higher data redundancy in an image 

can lead to a higher compression ratio in image processing techniques. Although the compression 

ratio of an image processing technique can significantly be improved using pre-processing 

technique, this approach has less been considered by the researchers.  

 Although lossy compression methods, in contrast to lossless methods that can exactly recover 

the original image, have a high potential in image compression, they produce distortion in the 

compressed image. In implementation of an image compression algorithm, knowledge about the 

function of the human visual system is important. The sensitivity of the human visual system is 

not alike on all areas of an image, indeed some information in an image cannot seen by the human 

visual system. In this thesis, by utilizing the saliency map, in which the importance of various 

areas is determined according to the human visual system, an adaptive image compression is 

performed. Indeed, a higher compression ratio is considered for areas with a greater sensitivity. 

Because of the importance of accuracy in extracting the salience map for adaptive image 

compression, in this thesis, a new method is proposed for extracting the image salience map which 

outperforms the other existing methods in extracting the image salience map.  

Although the adaptive image compression reduces the distortion in lossy image compression 

methods, distortion is yet unavoidable. In this thesis, several post-processing methods are 

proposed to reduce the effects of distortion due to the image compression methods. Since the 

reference image and information about the amount of distortion are not available for post-

processing, the quality of compressed image should initially be evaluated without having the 

reference image. Then, according to the image quality, an appropriate post-processing is applied 

on the compressed image. Since the efficiency of image quality assessment has an important role 

in the performance of image post-processing, a new method, superior to the existing methods is 

proposed in this thesis for no-reference image quality assessment of JPEG compressed images. 

To evaluate the proposed methods in the thesis, several data-bases such as CSIQ, LIVE II, IVC, 

Kodak and MSRA are used.  

Although the pre-processing and post-processing techniques can improve the compression ratio 

per se, the simultaneous use of them can further increase the improvement. Indeed, by the 

simultaneous use of these two approaches, in addition to benefit from their advantages, a possible 

distortion due to pre-processing can be removed in post-processing step.  

Key words: Image compression, human visual system, salience map, encoder, decoder, adaptive 

quantization, image quality assessment. 
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