
 

   

 

 

 
 

 

 

 

برای ارائه یک عکس در عين حفظ کيفيت عکس  ازيموردنهای  سازی تصویر به حداقل رساندن تعداد بيت ی فشردهها کيتکنهدف از  - دهيچک

و کمی سازی برداری ارائه  زیر باند مبتنی بر موجک هیتجزسازی تصویر بر اساس  . این مقاله یک سيستم فشردهباشد یم قبول قابلبه ميزان 

 ریز.  شوند یمی باند تجزیه ها فرکانسبا رزولوشن متفاوت و معادل با  زیر باندبه یک مجموعه از  موجکهای  هها با استفاده از پاالی دهد؛ عکس می

 . اند هشد حاصل FALVQهای فازی  و الگوریتم LGBحاصله بردارهای کمی سازی شده هستند که با استفاده از الگوریتم ی باندها

 نطق فازی، آنتروپی تصویر.سازی تصویر، م تبدیل موجک، فشرده -كليد واژه

 

 مقدمه -1

افق  موجکهای اخير در ابزارهای پردازش سيگنال نظير  پيشرفت

است. با گشوده زیر باندجدیدی را در كدینگ تصاویر با روش 

استفاده از تبدیل موجک قابليت انتخاب فركانس در تصاویر وجود 

ها  [ تصویر با استفاده از ویولت بررسی شد. آن1دارد، در مرجع ]

از ویولت متعامد برای به دست آوردن یک مجموعه زیر باند 

های مختلف با  متعامد استفاده كردند. تصویر اصلی در مقياس

گيری  ماالت تجزیه شد كه در آن جهت استفاده از ساختار هرمی

[. بعد از اینکه تصویر 2] شود یمعمودی یا افقی ترجيح داده 

 كمی سازی برداریبا استفاده از روش  موجکتجزیه شد، ضرایب 

گردد.  چند رزولوشنی توليد می كتاب كدهاییک مجموعه از 

با  كتاب كدطراحی  برای LBGهای  ها همچنين از الگوریتم آن

 موجکحاصل از تجزیه  زیر باندهایچند رزولوشن جهت 

 [. 3استفاده كردند ]

سازی تصویر پيشنهاد  [ یک روش مشابه برای فشرده4در مرجع ]

 كمی سازی برداری و موجکكردند كه تركيبی از تجزیه هرمی 

ها یک نرخ  شده آن منظور بهبود كيفيت عکس بازسازی بود.  به

پيکسل برای تصاویری كه دارای اهميت  بيت باالتر به ازای هر

بيشتری بودند، استفاده كردند.  یک روش اصالح خطاهای ناشی 

به كار گرفته شد و  موجکسازی ضرایب ناشی از تجزیه از كمی

 . [5] انجام شد LBGبا با الگوریتم  كتاب كدطراحی 

سازی تصویر  ی فشردههایک ضرورت برای روش كتاب كدطراحی 

ی ها کيتکناست. بيشتر  ی سازی برداریكمبر اساس 

كمی و  موجکسازی تصویر كه تركيب دو روش تجزیه  فشرده

بر كيفيت تصویر  موجکهای  است بر اثر پاالیه سازی برداری

تصویر  زیر باندشده تاكيد دارد. در تحقيق حاضر تجزیه  بازسازی

شده است. در این  انجام كمی سازی برداریو  ها موجک هیپابر 

كمی سازی الگوریتم  3و  LBGبا الگوریتم  كتاب كدروش 

به اثبات رسيده است، انجام شده  قبالًها  كه كارایی آن برداری

 است. 

 طراحی کتاب کد -2

معرفی یک مجموعه از بردارها  كمی سازی برداریهدف از 
nXx  یا بردار كد  ها هياولیک مجموعه نمونه  وسيله به

 cvvvV ,...,, 21  همچنان كمی سازی برداری است.  در نتيجه

ی اقليدسی به بعد nعنوان یک نگاشت از فضای  تواند به می

nVمجموعه محدود    از آن یاد  كتاب كداست كه با عنوان

ها  از طریق خوشه بندی الگوریتم كتاب كد. طراحی شود یم

 صورت معمول با حل یک مسئله حداقل سازی ممکن است كه به

ی ها کيتکنشود.  این  با استفاده از بهينه سازی متغير انجام می

ميانگين  ميانگين فازی و Cهای  خوشه بندی شامل روش

Cهای خوشه بندی فازی محدود شده  ميانگين فازی و یا الگوریتم

 . [6] باشد پی میبا آنترو

  یا ماهوارهی تصاویر ساز فشردهی و وا ساز فشردهالگوریتم مبتنی بر موجک و منطق فازی برای 

  فرهاد بهادری جهرمی، ر محسن فرج اله پو



 

   

 

 

 
 

 

 سازی تصاویر به دفعات با الگوریتم برای فشرده كتاب كدطراحی 

LBG  كه یک الگوریتمCشده است. برای  ميانگين است، انجام

ميانگين یک تکنيک جداسازی Cحل مشکل وابستگی الگوریتم 

كتاب  ،LBGشود. الگوریتم  در ابتدای امر به كار گرفته می

كند. این كار  تر ایجاد می های كوچک تمبزرگ را از الگوری كدهای

ميانگين Cو سپس استفاده از الگوریتم  ها هياولبا جداسازی نمونه 

شامل یک نمونه اوليه  1با سایز  بهينه كتاب كدممکن است. یک 

واحد است كه بر اساس مركزیت بردارهای آموزش موجود 

فرآیند باال  ؛ وشود یمباشد. این نمونه اوليه به دو بردار تقسيم  می

به وجود بياید.  جداسازی با اضافه  Cشود تا نمونه اوليه  تکرار می

شود و  می حاصل Vi به دو نمونه اوليه ieكردن بردار اغتشاش 

iiدو بردار  ev   وii ev  آید.  بردار اغتشاش از  به وجود می

قابل محاسبه  ها هياولو نمونه  ها آموزشين بردار طریق واریانس ب

 است. 

 آموزشهای فازی برای کمی سازی بردار  الگوریتم -3

را  xf)(بعدی اقليدسی و  nرا از یک فضای  Xمجموعه 

 كمی سازی برداریعنوان تابع توزیع احتمال در نظر بگيرید.  به

 باشد.  آموزشی معموالً بر اساس به حداقل رسانی ممکن می
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 cxx vvvLL ,...,, 21 صورت زیر  كه معرف تابع تلفات هست به

 شود یمتعریف 
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(3  )             
































irif

vx

vx
u

irif

uu

r

iirr
,

,1

2

2 

( باشد، تابع تلفات كه در رابطه 3صورت رابطه ) كه اگر عضویت به

 صورت زیر بازنویسی كرد به توان یم( تعریف شده است را 2)

(4   )




c

ir

riri

c

r

rirx vxuvxvxuL
22

1

2 

های  فرمول سازی باال اساس توسعه روش خانواده الگوریتم

FALVQ1 ،FALVQ2  وFALVQ3 سازد.  را ممکن می 

 مقالهمورداستفاده در این  FALVQ1الگوریتم برگرفته از خانواده 

و  معادل است با    21
1)(,1)(


 xxwxxxu   و

22 )1()(  xxxn   1و . 

 مقالهمورداستفاده در این  FALVQ2الگوریتم برگرفته از خانواده 

)()exp()1()(),exp( معادل است با xxxwxxxu   و

)exp()( 2 xxxn    1و . 

 مقالهشده در این  استفاده FALVQ3الگوریتم برگرفته از خانواده 

xxwxxxuمعادل است با   21)(),1()(   2و)( xxn   و

1 اگر .x ( 4بردار ورودی باشد، نمونه اوليه برنده با رابطه )

 w(.)صورت تابع تداخل  تواند به می irwشود و  ی میروزرسان به

صورت  به 22
/ riir vxvxww   نوشته شود. نمونه

ijی غير برنده ها هياول vv  ( بروزرسانی 4با رابطه ) تواند یم

صورت  و بهn(.)با تابع دخالت  ijnشود و 

 jiij vxvxnn  /
به روزرسانی ؛ ارزیابی خواهد شد 2

 ريتأثنمونه اوليه برنده تحت 




c

ir

irw1 باشد كه به تعداد  می

بستگی دارد.  این وابستگی ممکن است عملکرد  ها هياولنمونه 

FALVQ  گذاشتن بر  ريتأثاز طریق  ها هياولرا به تعداد نمونه

 در نرخ آموزش حساس كند.  0مقدار اوليه 

 موجکبر اساس  زیر باندتجزیه تصویر  -4

 فیلتر دو کاناله:بانک  -4-1

( را در نظر بگيرید كه در آن سيگنال 1ساختار بانک فيلتر شکل )

به یک سيستم متشکل از یک جفت بانک فيلتر  nx)(زمان 

و ميزان معادل تبدیل  nx)(شود.  با دادن این مقدار اعمال می

Z  ،آن)(zXتواند با استفاده  ل با رزولوشن كمتر می، یک سيگنا

1)(از فيلترینگ پایين گذر نيم باند با پاسخ ضربه  nh  با تبدیلZ ،

)(1 zH  به دست آید.  آنگاه با استفاده از دو مرتبه كاهش نرخ

 كنيم.  برداری سيگنال نيم باند را به تمام باند تبدیل می نمونه

عنوان  توان به طریق مشابه به شده به سيگنال را می جزئيات اضافه

)با استفاده از فيلترینگ پایين  nx)(نسخه باالگذر فيلتر شده 



 

   

 

 

 
 

 

2)(گذر نيم باند با پاسخ ضربه  nh  با تبدیلZ ،)(2 zH  كه در

طور كه  برداری سيگنال همان ونهادامه با دو مرتبه كاهش نرخ نم

( به نمایش در آمده است. تجزیه 1در شاخه پایينی شکل )

شود.  یک  متعامد گاهی بانک فيلتر بدون تلفات ناميده می

توجه این بانک فيلتر این است كه ساختار و خواص  خاصيت جالب

 توان به بيش از دو كانال گسترش داد.  آن را می

 
 كاناله دو بانک فيلتر ساختار -1شکل  

اگر بانک فيلتر دو كانال متعامد یکه باشد، این ساختار دقيقاً یک 

كه به آن در  كند سازی می سری موجک گسسته متعامد را پياده

شود.  برای بسط  متون علمی تبدیل موجک گسسته گفته می

ترهای  لسيگنال گسسته در زمان، توابع پایه از پاسخ ضربه في

ترها  وجود، چنانچه فيل آیند.  بااین شده به دست می ساخته

متعامد باشند، ساخت و تحليل فيلترها با یک معکوس زمانی 

 ساده مرتبط خواهد بود. 

ی ساز وافشردهسازی و  روش پيشنهادی برای فشرده -5

 تصویر

آمده از تبدیالت  دست های جهتی به برای دستيابی به ویژگی

تجزیه زیر باند تصویر، یک كتاب كد برای هر  موجک مبتنی بر

جز زیر  به FALVQو  LBGهای  زیر باند با استفاده از الگوریتم

شود  زمينه می كه شامل اطالعات پس 2باند رزولوشن سطح 

شده است. در طی مرحله بازسازی، این زیر باند اطالعات  ساخته

 گذارد.  هموارشده را در اختيار می

سازی تصویر در  دیاگرام یک سيستم فشرده ( بلوک2در شکل )

یک تصویر  دهد.  در مرحله كد كردن حال كار را نشان می

دیجيتال با استفاده از همان متدی كه برای كتاب كد چند 

گردد.  هر بلوک تصویر  رزولوشنه به كار رفت تجزیه می

شده با بردار كد مربوط از كتاب كد چندرزولوشنه قياس  تجزیه

بردار كد در حافظه سيستم  نیتر کینزدآدرس باینری  گردد و می

شود.  در  شده و یا از طریق یک كانال ارتباطی ارسال می ذخيره

مرحله بازسازی، كتاب كد چند رزولوشنه برای بازسازی تصاویر 

 اند نبودهها كه  و چه آن اند بودهها كه در مجموعه آموزشی  چه آن

ی ضرایب بردارهاتاب كد با .  بردار كدهای هر كرود یمبه كار 

گردند.  هر یک از  موجک برای بازسازی تصویر مقایسه می

ترین بردار كد )بر اساس فاصله  بردارهای ضرایب موجک با نزدیک

منظور  اقليدسی( جایگزین شده و تبدیل موجک معکوس به

 گردد. بازسازی تصویر بدان اعمال می

 
 

صویر بر مبنای تجزیه زیر باند سازی ت بلوک دیاگرام طرح فشرده -2شکل 

 تصویر و مقداردهی برداری

 سازی نتایج شبيه -6

ترهای موجکی ها برای ارزیابی اثر فيل یشاین مجموعه آزما

های طراحی كتاب كد بر روی كيفيت تصاویر  مختلف و الگوریتم

سازی شده است.  كتاب كدهای  شده طراحی و پياده بازسازی

یک مجموعه آموزشی از سه تصویر چند رزولوشنه با استفاده از 

سطح  28= 256با  256در  256بدون شباهت بصری به ابعاد 

( 6( و )5شده است.  در شکل ) رنگ خاكستری مختلف، طراحی

به ترتيب یکی از تصاویر از مجموعه آموزش و یک تصویر از 

 دهد.  مجموعه آزمون را نشان می

اب كد چند تصاویر آزمون تصاویری هستند كه در طراحی كت

رزولوشنه به كار گرفته نشده و تنها برای ارزیابی عملکرد سيستم 

اند.  هر یک از این تصاویر با  شده سازی تصویر به كار گرفته فشرده

( و db2( ،)db8( ،)sym2( ،)sym8استفاده از فيلتر دبيشف )

(meyerتجزیه ) های  ( تعداد بيت1اند.  در جدول ) شده



 

   

 

 

 
 

 

ها و تعداد بردار كدها در  ير اندازه بلوکیافته با تغي اختصاص

شده در این آزمایش  ( طراحیCB’sرزولوشنه )های كد چند  كتاب

سازی  به این مسئله توجه داشته باشيد كه نرخ فشرده. آمده است

های الزم جهت كد كردن یک پيکسل  با ميانگين تعداد بيت

سيگنال رابطه عکس دارد.  تصویر حاصله با استفاده از نرخ پيک 

 شود: ( و به طریق زیر تعریف میPSNRبه نویز )

(5)              
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ماكزیمم سطح رنگ خاكستری در تصاویر  255كه در آن رابطه 

رنگ پيکسل مربوطه در تصاویر  سطح خاكستری ijF̂و  ijFاست، 

MMو  اند یاصلشده و  بازسازی  های تصویر  تعداد كل پيکسل

كاررفته جهت طراحی كتاب كد در این  الگوریتم بهاست. 

 FALVQ3و  FALVQ2و  FALVQ 1و  LBGها  آزمایش

8.00باشند با  می   وN=100 . ( 7شکل )PSNR  بازسازی

سازی مختلف و با استفاده از الگوریتم  های فشرده با نسبت

FALVQ1  و پنج فيلتر موجکی مختلف برای تجزیه زیر باندها

( پياده شده meyer( فيلتر )3استفاده شد.  با توجه به شکل )

های  سازی بافاصله كمی از سایر توابع موجکی در نرخ فشرده

سازی  های باالی فشرده رخكه در ن پایين بهتر بود، درحالی

(sym8بهتر عمل می ) .كرد 

 
( برحسب 5شده برای تصویر ) تصویر بازسازی PSNRمقایسه مقدار  -3شکل 

 بيت بر پيکسل برای موجک مادرهای )ضرایب قيلتر( مختلف

های  در نرخاز بازسازی  آمده دست به PSNR( مقادیر نرخ 4شکل )

( بورای  meyerفيلتر مووجکی ) سازی متفاوت با استفاده از  فشرده

و  FALVQ2و  1FALVQو هووای  تجزیووه زیوور بانوود و الگوووریتم 

FALVQ3    برای طراحی كتاب كد چند رزولوشنه به كوار گرفتوه

 FALVQ2و  LBGكاررفته  شد.  قطع نظر از نوع فيلتر موجک به

سازی پایين نتوایجی نزدیوک بوه     های فشرده در نرخ FALVQ3و 

هوای   در نورخ  FALVQ2و  FALVQ 1كوه   هم داشوتند درحوالی  

 داشتند.   LBGسازی باال نتایج بهتری نسبت به  فشرده

 
  شده بازسازی تصویر PSNR مقدار مقایسه -4شکل 

در تموامی   الزم به ذكر است كه در ایون نمودارهوا یوک سوقوط     

افتد.  ایون سوقوط    اتفاق می FALVQ3جز  به PSNRهای  منحنی

هوای   تواند مربووط بوه سوایز بلووک     می PSNRداده در مقادیر  رخ

كاررفته جهت مقداردهی زیر باندها باشد.  بوا توجوه اسوتراتژی     به

، ابعواد كتواب   b/pixel 69 .0یافته كه به عدد  تعداد بيت اختصاص

باشوود ) مووی CB6 64و  CB2 و CB1كوودهای چندرزولوشوونه  

MM ) . وطه كه موجب ابعاد كتاب كدهای چند رزولوشنه مرب

باشد.  هرچند این طورح تعوداد    می b/pixel 0. 97اختصاص بيت 

های بيشتری پس از یک سطح تجزیه به زیر باندها اختصاص  بيت

های  شده تنها زمانی كه كتاب دهد، اما كيفيت تصاویر بازسازی می

بهتور شود.     طراحی شدند FALVQ3كد چندرزولوشنه با استفاده 

كوه از   شده هنگوامی  ت این تصاویر بازسازیتر ازآن كيفي حتی مهم

شود،   سایر متد طراحی كتاب كود چنود رزولوشونه اسوتفاده موی     

یافت.  این بيانگر این است كه زیر باندها در رزولوشون   كاهش می

مشخص و مؤثر  2اندازه رزولوشن سطح  تجزیه موجکی به 1سطح 

 ر بانودها رو اختصاص منابع بيشتر به این زی بنابراین ازاین؛ نيستند

شوده كوافی    تنهایی برای بهبود كيفيت دائوم تصواویر بازسوازی    به

 .   نيست
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یک ساختار جدید بور اسواس تركيوب فوازی و      مقالهدر این 

است كه كارایی مناسوبی دارد.  بورای    شنهادشدهيپتبدیل ویولت 

و هوم   میو ا نمودهمقایسه  باهمبررسی نتایج هم تصاویر خروجی را 

دهود كوه در    كوردیم و نتوایج نشوان موی     IQIو  SNRاز دو معيار 

 شده است.  الگوریتم پيشنهادی بهبود زیادی حاصل

در طراحی كتاب كد چند  FALVQهای  كاربرد الگوریتم

ها در طراحی كتاب كدهای  رزولوشنه بيانگر توانمندی آن

برای اهداف حقيقی و عملی است.  در قياس با روش  تيفيباك

آزموده شده  FALVQهای  الگوریتم LBGالگوریتم  پركاربردتر

سازی باال داشتند.  نتایج  های فشرده نتایج مشابه یا برتری در نرخ

كمی تحت اثر مقداردهی اوليه  FALVQهای  و عملکرد الگوریتم

ها موجب شده  كه نياز محاسباتی پایين آن ، درحالیهاست آن

های  ها در بردار ویژگی برد آنابزاری قدرتمند و كارا برای كار

 ی زیاد باشند. ها هياولحجيم و ابعاد باال و تعداد نمونه 
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