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چکيده
دو گاااا اساساای در فشااردهسااازی تصاا ير بااه شااي ه  JPEG 2000تبااديل م جااو و
کدگااذار حا با بيتای مایباشااند .در ايان روش ابتاادا از تصا ير تبااديل م جااو گرفتاه
م ایش ا د ،س ا ب بسااته بااه ناار فشااردهسااازی م ا رد ن،اار ،ت اادادی از ح ا با بيت ای
ضرايب تبديل م جو از پرارزشتارين بيات تاا بيات کامارزشتار کاد مایگردناد .پاب از
دستيابی به نار فشاردهساازی ما رد ن،ار ،سااير حا با کامارزشتار ضارايب م جاو
حااذم ماایگردنااد .در بااهکااارگيری اياان روش ،تصاااويری کااه وضاا ت کمتااری دارنااد،
ضاارايب تبااديل م جااو مرب ا بااه ن ا احی فرکااانب باااای آنهااا مقاادار ک ا چ ی پي ادا
میکنند و در نتيجه در حا با بيتای کامارزشتار واقا مایشا ند .ايان حا با بيتای
کاامارزشتاار هنماااا فشااردهسااازی ،در مرحلااه کدگااذاری حااذم ماایگردنااد .از ايناارو
 JPEG 2000عمل اارد مباادودی در فشااردهسااازی تصاااوير بااا وضاا ت کاام ،را دارا
مایباشااد .در اي ان مقالااه بااه من،ا ر بهبا د عمل اارد  JPEG 2000پ ايشپردازشای باار
روی تصا ير انجاااا مایشا د تااا وضا ت تصا ير افاازايش يابااد .بااا افاازايش وضا ت تصا ير،
ن احی فرکانب بااا مقاادير قابال تا جهی در ضارايب تباديل م جاو پيادا مایکنناد .در
نتيجه اطالعا ايان ضارايب در مرحلاه کدگاذار حا با بيتای تاا حادود زياادی ح ا
میش ند .نتايج نشاان مایدهاد کاه پايشپاردازش ارائاه شاده عمل ارد  JPEG 2000را
از لبااان ناار فشااردهسااازی و کي ياات تصا ير بازيااابی شااده بهبا د مایبخشااد .بااه طا ر
دقيقتر ،باه ازای ياو کي يات تصا ير بازياابی شاده برابار در روش پيشانهادی و JPEG
 ،2000روش پيشاانهادی بااه طاا ر مت ساا حاادود  3/5درحااد ناار فشااردهسااازی
 JPEG 2000را بهب د میدهد.

 -1مقدمه

تص ير اوليه باشد ،فشردهسازی تبقق میيابد .در کدگشا
کدگذار بر روی دنباله بيتی فشرده شده

يو سيستم فشردهسازی از دو قسمت کلی کدگذار و

ع ب عمليا

کدگشا تش يل میش د .در قسمت کدگذار تص ير اوليه با

اعمال میگردد تا تص ير اوليه يا تص يری نزديو به آن

است اده از الم ريتمی ،فشرده شده و دنبالهای از بيتها

بهدست آيد .تبقيقا

زيادی بر روی فشردهسازی تص ير

بهدست میآيد .اگر حجم اين دنبالهی بيتی کمتر از حجم

انجاا گرفته است و در نتيجه آن طيف وسي ی از

* .پست ال ترونيو ن يسنده مسئ لasadi_amiri@yahoo.com :

 .1دانشج ی دکتری ،دانش ده مهندسی کام ي تر ،دانشماه شاهرود
 .2استاد ،دانش ده مهندسی کام ي تر ،دانشماه شاهرود
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الم ريتمهای فشردهسازی ارائه شدهاند .الم ريتمهای
JPEG ،]3[ LZW ،]2[ Run Length ،]1[ Huffman

[ ]4و  ]5[ JPEG 2000چند الم ريتم متداول

الف) اعمال پيشپردازش به کدگذار

فشردهسازی هستند .هر يو از اين روشها بر روی يو
تص ير ،نر فشردهسازی مت اوتی را ارائه میدهند .در واق
هر يو از اين روشهای فشردهسازی به ويژگیهای خاحی

ب) اعمال پبپردازش به کدگشا

در تص ير تمرکز دارند .از اينرو میت ان با شناسايی ع امل

ش ل  -1اعمال فرآيند پيشپردازش و پبپردازش برای بهب د
عمل رد الم ريتمهای فشردهسازی

در مرحله پيشپردازش ،عمل رد آن روش را بهب د بخشيد.

علیرغم اين ه روشهای فشردهسازی تص ير را میت ان به

در واق با پيشپردازش يو تص ير مطابق ش ل  1الف)،

سه دسته کلی بااتالم ،بیاتالم و شبه بیاتالم تقسيمبندی

عمل رد الم ريتم فشردهسازی را میت ان تق يت نم د .البته

نم د ،روشهای پيشپردازش برای فشردهسازی را نيز

س

میت ان به اين سه دسته کلی تقسيمبندی کرد .در

فرآيند پيشپردازش (پبپردازش) به تص ير کدگشايی

روشهای بااتالم ،اطالعا تص ير اوليه را نمیت ان به ط ر

شده اعمال گردد.

کامل بازيابی نم د .اما فشردهسازی در اين روش میت اند با

نر فشردهسازی هافمن به ميزان افزونمی آماری م ج د در

نر بااتری انجاا گيرد .در روش بیاتالم ،اطالعا بازيابی

تص ير بستمی دارد .هر چه افزونمی آماری در تص ير بيشتر

شده دقيقا با اطالعا اوليه برابر میباشد اما اغلب ميزان

باشد ،هافمن قادر خ اهد ب د آن تص ير را با نر بيشتری

فشردهسازی داده در اين روش در مقايسه با روش بااتالم

فشرده نمايد [ .]6در ح رتیکه هر چه ت داد پي سلهای

کمتر است .در روش شبه بیاتالم ،اطالعا بازيابی شده

مجاور با مقادير ي سان در تص ير بيشتر باشد ،الم ريتمی

اختالم اندکی با داده اوليه دارد.

چ ن کدگذار ط ل تداوا 3کارايی بااتری در فشردهسازی

در اين مقاله يو روش پيشپردازش شبه بیاتالم بهمن ،ر

آن تص ير خ اهد داشت [ .]2هر چه وض ت تص ير کمتر

بهب د عمل رد  JPEG 2000ارائه شده است .اين روش با

باشد ،جزئيا کمتری در آن قابل رويت است و  JPEGقادر

افزايش وض ت تص ير بهکمو عملمر ت ان م رفی شده در

خ اهد ب د آن را بيشتر فشرده نمايد .الم ريتم فشردهسازی

[ ،]8نر

فشردهسازی روش  JPEG 2000را افزايش

 JPEGاز تبديل کسين سی در فرآيند فشردهسازی است اده

میدهد .دو گاا اساسی در روش  JPEG 2000تبديل

میکند .اگر وض ت تص يری کم باشد ،بسياری از م ل ههای

م جو 4و کدگذار ح با

بيتی 5میباشند [ .]5در اين

فرکانب باای آن ،در تبديل کسين سی ،ح ر يا نزديو به

روش ابتدا از تص ير تبديل م جو گرفته میش د ،س ب

ح ر خ اهند شد .از اينرو اين تص ير را با نر بيشتری

بيتی ضرايب م جو بسته به نر فشردهسازی

تاثيرگذار در عمل رد يو روش فشردهسازی و تق يت آنها

برای بازيابی تص ير نياز است که مطابق ش ل  1ب) م

میت ان کد کرد [ .]7بر اين اساس نر

ح با

فشردهسازی

م رد ن،ر از پرارزشترين بيت تا بيت کمارزشتر کد

اينگ نه تصاوير در روش  JPEGباا است .با ت جه به مطالب

میش ند .وقتی نر فشردهسازی م رد ن،ر برآورده شد ،از

ف ق ،اگر پيشپردازشی بهمن ،ر تق يت ويژگیهای

کدکردن ح با

بيتی باقيمانده پرهيز میش د و فرآيند

تاثيرگذار بر روی تص ير انجاا گيرد ،عمل رد روشهای

کدگذاری پايان میيابد .اگر وض ت تص ير کم باشد ،ن احی

فشردهسازی بهب د میيابد.

لبه و بافت متراکم تص ير در ضرايب تبديل م جو مقدار
Run Length Encoding
Wavelet transform
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اسدیاميری و حسنپ ر

اندکی پيدا میکنند و در نتيجه در ح با بيتی کمارزشتر

بهب د بخشيد .قابل ذکر است برای بهب د هر روش فشرده-

قرار میگيرند .بر اين اساس ،اين اطالعا مهم تص ير هنماا

سازی ،پيشپردازشی متناسب با آن روش بايد بر روی

فشردهسازی به روش  JPEG 2000مم ن است حذم

تص ير انجاا گردد .در ادامه چند مقاله در رابطه با پيش-

گردند ،ممر آن ه تص ير مرب طه با نر کمتری فشرده ش د.

پردازش در فشردهسازی م رفی میش ند.

بيتی کم ارزشتر،

در [ ]12روشی مبتنی بر ماتريب همرخداد 6برای افزايش

بسته به نر فشردهسازی ،در مراحل کدگذاری حذم

افزونمی آماری تص ير ارائه شده است .اين روش

میش ند .ولی با افزايش وض ت تص ير ،ن احی لبه و بافت

پيشپردازش ،بهعن ان يو روش بیاتالم نر فشردهسازی

متراکم تص ير ،مقادير بيشتری در ضرايب تبديل م جو

روش هافمن را  -اگر اندازه تص ير بزرگتر از 256×256

میگيرند و در ح با بيتی باارزشتر قرار میگيرند .براين

باشد -میت اند بهب د دهد ولی برای الم ريتم فشردهسازی

اساس ،با افزايش وض ت تص ير و انتقال اطالعا مهم تص ير

 JPEGمناسب نمیباشد .در [ ]7روش پيشپردازش

به ح با بيتی باارزشتر ،اطالعا مهمتری از تص ير کد

بااتالفی با است اده از فيلتر حرکتی گ سين برای بهب د

میگردند .در نتيجه کي يت تص ير بازيابی شده با JPEG

عمل رد  JPEGارائه شده است .با است اده از اين فيلتر ،ابتدا

 2000بهب د میيابد.

تص ير ما  7میش د تا اطالعا فرکانب باای آن تض يف

در بخش ب دی مروری بر کارهای پيشين در زمينه

يا حذم ش د .با اعمال اين تص ير پيشپردازش شده به

پيشپردازش در فشردهسازی تص ير انجاا شده است .در

 ،JPEGحجم آن کاهش میيابد .س ب برای بازيابی تص ير

بخش س ا نقش پيشپردازش در فشردهسازی تص ير شرت

پيشپردازش شده ،ع ب عمل فيلتر حرکتی گ سين بر

داده شده است .م يارهای ارزيابی عمل رد الم ريتمهای

روی آن انجاا میش د .ولی از آنجايیکه فيلترهای حرکتی

فشردهسازی تص ير در بخش چهارا ارائه شدهاند .در بخش

قابليت بازگشتپذيری خ بی ندارند ،تص ير بازيابی شده با

پنجم روش پيشنهادی مطرت شده است .نتايج اين مقاله در

تص ير اوليه تا حدودی مت او

است .از اينرو میبايست

بخش ششم و نتيجهگيری نيز در بخش ه ت ببث شدهاند.

تص ير را تنها اندکی ما نم د ،تا بازگشتپذيری اين روش

 -2مروري بر كارهاي ديگران

م رد قب ل واق ش د .از طرفی اعمال ماتی اندک ،سبب

زيرا همانگ نه که اشاره شد ،ح با

روشهای بسياری در زمينه فشردهسازی تص ير مطرت
شدهاند .همه اين روشها مبتنی بر دو ديدگاه میباشند.
ديدگاه اول ،ارائه يو روش فشردهسازی است [ ]9-11و
ديدگاه ديمر ،بهب د روشهای فشردهسازی م ج د با انجاا
پيشپردازش بر روی تص ير اوليه میباشد .در ديدگاه دوا،
تص ير اوليه ط ری پيشپردازش میگردد تا با اين
پيشپردازش ،پارامتر تاثيرگذار در روش فشردهسازی م رد
ن،ر تق يت گردد .در واق

بهجای ارائه يو روش

فشردهسازی جديد ،میت ان با اعمال يو پيشپردازش
ساده به تص ير ،عم رد روشهای فشردهسازی م ج د را

بهب د ناچيز در نر فشردهسازی  JPEGمیش د.
در [ ]13روش پيشپردازش بیاتالفی بر مبنای کاهش
وض ت تص ير ارائه شده است .در اين روش ،تص ير به
بل کهای ثابت  32×32تقسيم میش د .س ب بهازای هر
بل ک بهکمو جدول نماشت مناسب ،مقادير سط ت
خاکستری تغيير میيابند تا وض ت تص ير در آن بالک
کاهش يابد .نقص اين روش در اين است که از بل کهايی
با اندازه ثابت و ک چو برای پيشپردازش است اده میش د.
بر اين اساس ت داد بل کهای ايجاد شده در تص ير زياد
خ اهد شد .از آنجايیکه بهازای هر بل ک ،جدول نماشت
مرب

به آن نيز ذخيره میش د ،فضای قابل ت جهی حرم

ذخيرهسازی جدول نماشت خ اهد شد .از اينرو اين روش،
Co-occurrence
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بهب د قابل ت جهی در نر فشردهسازی ايجاد نمیکند.
نسخه بهب د يافته اين روش در [ ]14ارائه شده است که در
آن ،اندازه پنجره متغير در ن،ر گرفته میش د .برای ن احی
ي ن اخت ،اندازه پنجره بزرگتر و برای ن احی با بافت متراکم،
اندازه پنجره ک چ تر لبان میش د .اگر چه در اين روش،
ت داد بل کهای ايجاد شده برای هر تص ير کاهش میيابد
ولی همچنان حجم قابل ت جهی برای ذخيرهسازی جدول
نماشت مصرم میش د .در روش پيشپردازش مطرت شده
در [ ]15با ت جه به پي سلهای هر سطر از تص ير ،گرافی
برای هر سطر ايجاد میش د که هدم آن يافتن يو مسير
بهينه در گرام است به ط ریکه مقادير پي سلهای مشابه
در مجاور هم در يو سطر قرار گيرند .در واق با ت جه به
نماشتی که بر روی هر سطر از تص ير انجاا میگيرد ،مقادير
خاکستری پي سلها ط ری تغيير میيابند که پي سلهای
بيشتری با مقادير ي سان در مجاور هم قرار گيرند .اين
تص ير پيشپردازش شده تا حدی قابليت  JPEGرا بهب د
میبخشد .روش شبه بیاتالم ارائه شده در []16
هيست گراا تص ير احلی را بهکمو الم ريتم وايتربی 8به
هيست گرامی با آنتروپی کمتر تبديل مینمايد .س ب تص ير
متناظر با اين هيست گراا ايجاد میگردد .اين تص ير
پيشپردازش شده ،قابليت فشردهسازی  JPEGرا بر روی
برخی از تصاوير افزايش میدهد .در [ ]17يو روش
پيشپردازش بااتالم براساس نماشت ميانه وزندار برای
تصاوير با هيست گراا پراکنده پيشنهاد شده است .اگر چه
اين روش پيشنهادی منجر به نر فشردهسازی خ بی
میش د ،ولی تنها برای تصاويری که هيست گراا پراکنده
دارند ،قابل است اده است.
قابل ذکر است که علیرغم کارايی نقش پيشپردازش در
عمل رد فشردهسازی  ،JPEG 2000با بررسیهايی که
انجاا دادهايم کار تبقيقاتی چاپ شدهای در اين زمينه يافت
نشد.

 -3پيشپردازش تصووير بوراي فشوردهسوازي
مناسب
عمل رد يو الم ريتم فشردهسازی براساس نر
فشردهسازی و کي يت تص ير بازيابی شده سنجيده میش د.
در اين مقاله روش پيشپردازشی برای الم ريتم
فشردهسازی  JPEG 2000ارائه شده است که ضمن ح
نر فشردهسازی ،کي يت تص ير بازيابی شده را افزايش
میدهد .اين روش ،با افزايش گستردگی سط ت خاکستری،
تص يری با وض ت باا ايجاد مینمايد که بسياری از جزئيا
تص ير در آن قابل مشاهده میباشد .در واق اين روش
پيشنهادی ،پارامتر تاثيرگذار در  ،JPEG 2000ي نی ميزان
وض ت تص ير ،را تق يت مینمايد.
در روش پيشنهادی ،بازگشتپذيری و افزايش وض ت تص ير
دو م ض ع مهم در انتخاب پيشپردازش مناسب هستند.
م ض ع اول حاکی از اين است که با اعمال م

س عمليا

به تص ير پيشپردازش شده ،تص يری نزديو به تص ير اوليه
بهدست آيد .م ض ع دوا نيز تص يری را برای پيشپردازش
تهيه مینمايد که گستردگی سط ت خاکستری آن زياد
باشد .اگر بت ان عملمری را به تص ير اعمال نم د که هر دو
م ض ع مذک ر را رعايت نم ده باشد ،تص ير پيشپردازش
شده مناسب برای بهب د عمل رد  JPEG 2000ايجاد
میگردد .اگر مقادير پي سلها به بازه [ ]0,1نماشت يابند،
عملمر ت ان قادر خ اهد ب د که اين دو هدم را برآورده
نمايد .با است اده از عملمرهای ديمری ن،ير جم و ضرب
اگر چه میت ان وض ت تص ير را تغيير داد ولی قابليت
بازگشتپذيری نخ اهند داشت .اگر مقادير پي سلها به
ت ان عددی ک چ تر از واحد برسند ،مقادير پي سلهای
حاحل به سمت مقدار يو متمايل میش ند ،در نتيجه
تص يری روشنتر بهدست میآيد .در ح رتیکه اگر مقادير
پي سلها به ت ان عدد بزرگتر از واحد برسند ،مقادير
پي سلهای حاحل به سمت ح ر متمايل میش ند و
تص يری تيرهتر حاحل میگردد [.]18

Viterbi
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همانط ر که اشاره شد ،برای اين ه عملمر ت ان خاحيت

مطرت است .نر فشردهسازی ،افزونمی نسبی داده و عمق

بازگشتپذيری داشته باشد ،نياز است که مقادير پي سلها

بيتی تص ير سه م يار مهم در ارزيابی ميزان فشردهسازی

را به بازه حقيقی [ ]0,1نماشت داد .در اين بازه ،بهازای هر

تص ير هستند .برای نم نه ،نر فشردهسازی را میت ان

مقدار نما بازگشتپذيری کامل وج د دارد .بهعبار ديمر

مطابق رابطه ( )3مباسبه نم د.

اگر براساس رابطه ( )1عمل پيشپردازش بر روی تص ير

()3

اوليه )𝑦  𝑓(𝑥,با مقدار نمای 𝑎 انجاا گيرد.
𝑎)𝑦 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥,

()1

با رابطه ( )2میت ان تص ير اوليه را بازيابی نم د.
𝑎𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑔(𝑥, 𝑦)1⁄

()2

با ت جه به آن ه مقدار هر پي سل يو عدد حقيقی است ،هر
پي سل از تص ير به چهار بايت فضا نياز خ اهد داشت .بر
اين اساس نمايش تص ير بهکمو اين ن ع داده برای
فشردهسازی مناسب نيست .از اينرو ،تص ير پيشپردازش
شده با عملمر ت ان را بايد به داده ن ع يو بايتی حبيح
بدون عالمت تبديل نم د .با اين عمل ،برخی از مقادير
پي سلها در حين تبديل ن ع داده – بهدليل خطای

𝑛1
𝑛2

= 𝑟𝐶

در اين رابطه  𝑛1حجم تص ير احلی و  𝑛2حجم تص ير
فشرده شده را نشان میدهند .هر چه مقدار 𝑟𝐶 بيشتر باشد
بيانمر اين است که فشردهسازی بيشتری بر روی تص ير
انجاا شده است.
همانط ر که اشاره شد ،در الم ريتمهای فشردهسازی
بااتالم نياز است که کي يت تص ير بازيابی شده نيز م رد
بررسی قرار گيرد .م يارهای  PSNR10 ،MSE9و SSIM11

م يارهای مهمی برای ارزيابی کي يت تص ير بازيابی شده
میباشند [ .]19برای مباسبه  PSNRمیت ان از رابطه ()4
است اده نم د.
PSNR
2
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مباسبا  -مقدارشان تغيير میيابند .بر اين اساس بهخاطر

()4

اين خطای تبديل ،مم ن است هنمامیکه تص ير

در اين رابطه 𝐼 تص ير اوليه 𝐼́ ،تص ير بازيابی شده 𝑀 ،و 𝑁

پيشپردازش شده را به ت ان م

س آن عدد میرسانيم،

تص ير اوليه بهح ر کامل بازيابی نش د .البته اين خطای
تبديل بهازای مقادير نمای مت او ي سان نيست .در اين

− 𝐼́(𝑖, 𝑗))2

1

∑𝑀−1 ∑𝑁−1
)𝑗 𝑗=0 (𝐼(𝑖,
𝑀×𝑁 𝑖=0

= 10 log10

اندازه سطر و ست ن تص ير میباشند.

 -5روش پيشنهادي

مقاله عددی برای نما در عملمر ت ان ت يين میش د که

همانط ر که اشاره شد ،در اين مقاله به جای ارائه يو روش

نر فشردهسازی در  ،JPEG 2000کي يت

فشردهسازی جديد ،تص ير ط ری پيشپردازش میگردد که

ضمن ح

تص ير بازيابی شده را بهب د میدهد.

 -4معيارهاي ارزيابي عملکورد الگووريتمهواي
فشردهسازي تصوير

عمل رد  JPEG 2000بهب د يابد .افزايش وض ت تص ير به-
کمو عملمر ت ان يو عامل م ثر در بهب د عمل رد JPEG

 2000میباشد .برای ت يين بهترين مقدار نما برای عملمر
ت ان ،ده مقدار نما در مبدوده  0/5تا  1/5با گاا  0/1به

همانط ر که اشاره شد ،عمل رد يو الم ريتم فشردهسازی

تص ير اعمال میگردند ،از اينرو ده تص ير پيشپردازش شده

براساس ميزان حجم تص ير فشرده شده و کي يت تص ير

با وض ت مت او بهدست میآيند .قابل ذکر است که مقدار

بازيابی شده سنجيده میش د .قابل ذکر است که کي يت

نمای يو در اين بازه در ن،ر گرفته نشده است ،زيرا اين

تص ير بازيابی شده در الم ريتمهای فشردهسازی بااتالم

مقدار نما مطابق رابطه ( ،)1تغييری در تص ير ايجاد
9

Mean Square Error
Peak Signal-to Noise Ratio
11
Structural Similarity Index Measure
10
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نمینمايد .بررسیهای انجاا شده بر روی چندين تص ير

 JPEG 2000فشرده شدهاند .در واق بهازای يو نر

مختلف نشان میدهد که عدد بهينه نما برای عملمر ت ان

فشردهسازی برابر PSNR ،تصاوير پيشپردازش شده با

در اين مبدوده میباشد ،و مقادير خارج از اين مبدوده

مقادير نمای  0/7 ،0/6و  0/8بزرگتر از تص ير پيشپردازش

قابليت بازگشتپذيری ض ي ی دارند و بررسی آنها تنها بار

نشده میباشد .هر يو از اين مقادير نما ،بهعن ان يو مقدار

مباسباتی روش را افزايش میدهند.

نمای کانديد در ن،ر گرفته میش ند .از ميان اين نماهای

با ت جه به ده مقدار نمای مذک ر ،ده تص ير پيشپردازش

کانديد ،تص يری برای پيشپردازش مناسبتر است که

شده بهدست میآيند .س ب ،هر يو از اين تصاوير با يو

منجر به  PSNRبيشتری گردد .از اينرو مقدار نمای 0/7

نر

فشردهسازی ثابت ت س

 JPEG 2000فشرده

برای پيشپردازش اين تص ير انتخاب میگردد.

میگردند .در مرحله ب د ،هر يو از اين تصاوير کدگشايی

تص ير  2ث) تص ير پيشپردازش شده با اعمال مقدار نمای

س مقدار نمای مرب طه مطابق رابطه ( )2به

 0/7را نشان میدهد .حجم اين تص ير پيشپردازش شده

تص ير کدگشايی شده اعمال میگردد تا بت ان  PSNRهر

پب از اعمال به الم ريتم فشردهسازی ،JPEG 2000

يو از اين تصاوير بازيابی شده را با تص ير اوليه مباسبه

 19/59کيل بايت شده است .سرانجاا برای بازيابی تص ير،

میش ند و م

1

نم د .برای تضمين اينکه روش پيشنهادی هيچگاه عمل رد

م

 JPEG 2000را کاهش نمیدهد ،تص ير پيشپردازش

اعمال میگردد (ش ل  2ج) .در واق پيشپردازش مذک ر

نشده نيز با نر فشردهسازی مشابه ،با  JPEG 2000فشرده

ت انست بهازای نر فشردهسازی برابر (يا بيشتر) ،کي يت

میگردد و  PSNRآن مباسبه میش د .با مقايسه اين مقدار

بهتری نسبت به تص ير پيشپردازش نشده ايجاد نمايد.

با مقادير  PSNRتص ير پيشپردازش شده ،تص ير با

نم دار ش ل  ) 2عمل رد روش پيشنهادی را بهازای بازهی

بيشترين مقدار  PSNRانتخاب میش د.

بزرگتری از مقادير نما ([ )]0/1،2/6برای اين تص ير نشان

ش ل  2نم نهای از نتيجهی روش پيشنهادی را ارائه

میدهد .مطابق انت،ار  PSNRتصاوير بازيابی شده بهازای

میدهد .ش ل  2الف) يو تص ير وض ت پايين در اندازه

مقادير نمای کمتر از  0/5و بزرگتر از  ،1/5کمتر از PSNR

 500×600با حجم  908کيل بايت ،و ش ل  2ب) نسخه

تص ير پيشپردازش نشده است.

فشرده شده آن را با  JPEG 2000نمايش میدهدJPEG .

مراحل روش پيشنهادی در زير بهط ر خالحه بيان شده

 2000ت انست با نر فشردهسازی  ،46/16حجم تص ير را

است:

کاهش دهد و  PSNRتص ير حاحل نيز  50/99بهدست

س اين مقدار نما ( )0.7به تص ير پيشپردازش شده

 .1اعمال الم ريتم فشردهسازی  JPEG 2000با نر

آمد .نقش پيشپردازش مطرت شده در بهب د عمل رد

فشردهسازی م رد ن،ر به تص ير اوليه و مباسبه

 JPEG 2000بر روی اين تص ير در نم دار  2پ) نشان

 PSNRتص ير حاحل

داده شده است .با ت جه به اين نم دار مشخص است که هر

 .2تبديل تص ير اوليه به بازه حقيقی بين []0,1

يو از تصاوير پيشپردازش شده با مقادير نمای  0/7 ،0/6و

 .3مقدار دهی اوليه  0/5به پارامتر نما

 0/8منجر به  PSNRبيشتری نسبت به تص ير پيشپردازش

 .4اعمال پيشپردازش ت ان (با مقدار نمای مرحله

نشده میش ند .همانط ر که اشاره شد ،برای مباسبه

قبل) به تص ير

س

 .5اعمال  JPEG 2000با نر فشردهسازی مرحله

مقدار نما مطابق رابطه ( )2به تص ير کدگشايی شده اعمال

اول به تص ير پيشپردازش شده و مباسبه

میگردد .همچنين هر يو از اين تصاوير پيشپردازش شده

 PSNRتص ير بازيابی شده

 ،PSNRابتدا تص ير کدگشايی میش د ،س ب م

با نر فشردهسازی برابر با تص ير پيشپردازش نشده ت س
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 .7تا زمانیکه مقدار نما به عدد  1/5نرسيده باشد به

شده است .ش ل  3تاثير پيشپردازش پيشنهادی را بر روی
عمل رد  JPEG 2000بهازای چند نر

مرحله چهار برمیگرديم.
 .8انتخاب تص ير پيشپردازش شده با بيشترين

مت او

فشردهسازی

بر روی تص ير ش ل  2الف) نشان میدهد.

مقدار  PSNRو مقايسه اين مقدار با PSNR

همانط ر که از اين نم دار مشخص است ،روش پيشنهادی

تص ير پيشپردازش نشده برای انتخاب بزرگترين

بهازای يو نر فشردهسازی برابر با  ،JPEG 2000منجر

مقدار PSNR

به  PSNRبيشتری شده است .ش لهای  6-4چند نم نه

 .9ذخيره مقدار نمای بهينه برای بازيابی تص ير

از نتيجه روش پيشپردازش مطرت شده را بر روی عمل رد
 JPEG 2000نشان میدهند .همانط ر که از اين نتايج

 -6نتايج تجربي

مشخص است ،بهازای يو نر فشردهسازی برابرPSNR ،

در اين مقاله روش پيشپردازش شبه بیاتالفی برای بهب د

تص ير فشرده شده با روش پيشنهادی بيشتر از PSNR

عمل رد  JPEG 2000بر روی تصاوير با وض ت پايين ارائه

الف) تص ير مرج  ،حجم

ب) تص ير فشرده شده با JPEG

908KB

 ،2000حجم ،19.67KB
PSNR=50.99

تص ير فشرده شده با  JPEG 2000میباشد.

ث) تص ير پيشپردازش شده و
اعمال آن به  ،JPEG 2000حجم

پ) نم دار ت يين مقدار نمای بهينه (در بازه [ )]0/5, 1/5برحسب PSNR

ج) تص ير بازيابی شده ث)،
PSNR=51.21

19.59KB

) نم دار ت يين مقدار نمای بهينه (در بازه [ )]0/1, 2/6برحسب
PSNR

ش ل  -2نم نهای از خروجی الم ريتم پيشنهادی
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ش ل  -3مقايسه تاثير پيشپردازش پيشنهادی بر عمل رد  JPEG 2000بهازای نر های فشردهسازی مت او

الف) تص ير مرج  ،حجم 17.53KB

ب) تص ير فشرده شده با  ،JPEG 2000حجم ،5.12KB
PSNR=40.29

پ) تص ير پيشپردازش شده (مقدار نما  )1/4و اعمال آن به JPEG

) تص ير بازيابی شده پ)PSNR=40.40 ،

 ،2000حجم 5.06KB

ش ل  -4پيشپردازش پيشنهادی در بهب د عمل رد  ،JPEG 2000نم نه اول

مجله مدل سازی در مهندسی

سال پانزدهم ،شماره  ،48بهار 1396

255

اسدیاميری و حسنپ ر

الف) تص ير مرج  ،حجم 354.66KB

پ) تص ير پيشپردازش شده (مقدار نما  )0/9و اعمال آن به JPEG

ب) تص ير فشرده شده با  ،JPEG 2000حجم ،34.84KB
PSNR=35.90

) تص ير بازيابی شده پ)PSNR=36.01 ،

 ،2000حجم 34.82KB

ش ل  -5پيشپردازش پيشنهادی در بهب د عمل رد  ،JPEG 2000نم نه دوا

الف) تص ير مرج  ،حجم160.94KB

ب) تص ير فشرده شده با  ،JPEG 2000حجم ،150.23KB
PSNR=47.26

پ) تص ير پيشپردازش شده (مقدار نما  )0/7و اعمال آن به JPEG

) تص ير بازيابی شده پ)PSNR=47.94 ،

 ،2000حجم 150.02KB

ش ل  -6پيشپردازش پيشنهادی در بهب د عمل رد  ،JPEG 2000نم نه س ا
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نر فشردهسازی روش پيشنهادی را با نر فشردهسازی

مقايسه میکند .هر دو روش بهکمو کام ي تر پنتي ا با

 JPEG 2000بهازای يو  PSNRبرابر نيز میت ان مقايسه

پردازنده  2/6مماهرتز دو هستهای و  RAMچهار گيما بايت

نم د .ش ل  7نم نهای از اين مقايسه را نشان میدهد.

با نرا افزار  Matlab 2013اجرا شدهاند .همانط ر که

همانط ر که در اين ش ل مشخص است بهازای يو

مشخص است مجم ع زمان مباسبا

پيشپردازش و

 PSNRبرابر ،حجم تص ير فشرده شده با روش پيشنهادی

کدگذار روش پيشنهادی بيشتر از کدگذار JPEG 2000

کمتر از حجم تص ير فشرده شده با  JPEG 2000میباشد.

میباشد .همچنين مجم ع زمان مباسبا

پبپردازش و

در واق پيشپردازش مذک ر ت انست بهازای  PSNRمساوی

کدگشا در روش پبشنهادی به زمان کدگشا در JPEG

با  ،JPEG 2000نر فشردهسازی JPEG 2000را حدود

 2000نزديو است .قابل ذکر است ،در کاربردهايی مانند

ه ت درحد بهب د دهد .همچنين اگر مقايسه بين روش

سيستمهای بايمانی داده ،که فرآيند فشردهسازی بهعن ان

پيشنهادی با  JPEG 2000بر روی تصاوير ش لهای 6-4

يو کار پبزمينه مبس ب میش د ،اتالم زمانی فرآيند

بدينگ نه انجاا ش د ،پيشپردازش مذک ر ت انسته نر

کدگذار قابل تبمل است .ولی سري ب دن زمان کدگشا از

فشردهسازی  JPEG 2000را بهترتيب  1/7 ،2/4و 6/6

اهميت باايی برخ ردار است.

درحد بر روی هر يو از اين تصاوير بهب د دهد.

جدول  -1مقايسه روش پيشنهادی با  JPEG 2000از ن،ر
ميانمين زمان مباسبا برحسب ثانيه بر روی چند تص ير
زمان JPEG

زمان روش پيشنهادی
برحسب ثانيه

الف) تص ير مرج  ،حجم
908KB

ب) تص ير فشرده شده با
 ،JPEG 2000حجم 17.7
PSNR=50.67 ،KB

 2000برحسب
ثانيه

اندازه تص ير

کدگذار و
پيشپردازش

کدگشا و
پبپردازش

کدگذار

کدگشا

2/31

0/069

0/010

0/015

256×256

4/56

0/092

0/028

0/020

512×512

6/82

0/191

0/053

0/078

1024×1024

 -7نتيجهگيري
تاکن ن الم ريتمهای مختل ی برای فشردهسازی تص ير ارائه
شدهاند و هر يو از اين الم ريتمها به پارامترهای خاحی
وابسته میباشند .اگر پيشپردازشی بر روی تص ير انجاا
ش د تا اين پارامترهای م ثر در تص ير تق يت گردند،
عمل رد الم ريتمهای فشردهسازی بهب د میيابد .در اين

پ) تص ير پيشپردازش شده و
اعمال آن به ،JPEG 2000
حجم 16.54 KB

) تص ير بازيابی شده ث)،
PSNR=50.68

ش ل  -7مقايسه نر فشردهسازی روش پيشنهادی با نر
فشردهسازی JPEG 2000

جدول 1روش پيشنهادی را از ن،ر ميانمين زمانی به ح ر
تقريبی با روش  JPEG 2000بر روی چند تص ير طبي ی
در سه اندازه  512×512 ،256×256و 1024×1024
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مقاله ،يو روش پيشپردازش مناسب با است اده از عملمر
ت ان برای بهب د عمل رد  JPEG 2000ارائه شده است .در
اين روش با افزايش وض ت تص ير در مرحله پيشپردازش،
ن احی فرکانب باای تص ير بيشتر قابل رويت میش ند .در
نتيجه ضرايب تبديل م جو مرب

به اين ن احی تص ير،

مقادير بزرگی میگيرند .حال اگر ضرايب م جو به ح با
بيتی تجزيه گردد ،اطالعا

زيادی در ح با

بيتی
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اسدیاميری و حسنپ ر

فرکانب باای تص ير نيز تا حد

پيشپردازش اطالعا

 در نتيجه تص ير بازيابی شده.میگردند

JPEG 2000  از آنجايیکه در.پرارزشتر قرار گرفته است

بيشتری ح

 فق چند ح به بيتی،ر،بسته به نر فشردهسازی م رد ن

.کي يت مطل بتری دارد

 با اين،پرارزشتر از ضرايب م جو کد میش ند
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