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 RLS-DLAتصاویر چهره با استفاده از الگوریتم پایگاه داده فشرده سازی 

 

 2,†همایون مهدوی نسب ،1,*امیر مسعود طاهری

 ، ایراننجف آباد گروه مهندسی برق، ،نجف آباد واحد ،آزاد اسالمیدانشگاه  -1

 ، ایراننجف آباد ، گروه مهندسی برق،واحد نجف آباد ،آزاد اسالمیدانشگاه  -2

 

 خالصه

 کهیداده است. هنگام شیرا افزا شتریب یسازرهیبه حجم ذخ ازیاطالعات ن یتصاعد شیو افزا یرشد فناور

داده  گاهیپا ایموسسه  ایسازمان  کیچهره  ریداده تصاو گاهیمدنظر باشد مانند پا ریخانواده از تصاو ایدسته  کی یسازفشرده

 یسازتا فشرده شودیو باعث م ابدییم شیاطالعات افزا یفزونگصورت ا نیبزرگ در ا مارستانیب کی یام آر آ ریتصاو

 ریتصاو نیترجیکه دارند و به عنوان را یعیچهره با توجه به کاربرد وس ریتصاو انیم نیکند. در ا دایپ یشتریب تیاهم

قرار  یشتریب توجهمورد  شوندیشناخته م غیره دانشگاه و کی،  سیمختلف مانند اداره پل یداده سازمانها گاهیپا یپرسنل

 دایپ تیکند اهم یسازفشرده یشتریب تیفیرا با ک ریدسته تصاو نیکه بتواند ا یتمیخاطر ارائه الگور نیدارند. به هم

و الگوریتم جدید یادگیری نک حوزه تُحوزه جدیدی از پردازش سیگنال ها به نام  استفاده از مقاله با نی. در اکندیم

سازی تواند برای فشردهکه می سازی تصاویر چهره ارائه شده استروشی جدیدی برای فشرده RLS-DLAدیکشنری 

ین الگوریتم و همچنین برتری  پایگاه داده تصاویر به کار رود. نتایج بدست آمده از این الگوریتم نشان دهنده عملکرد خوب ا

 باشد.می JPEG2000و  JPEGسازی همچون  های فشردهآن نسبت به روش

 

،  RLS-DLA  ،JPEG ،تصااویر پایگااه داده فشرده سازی تصویر، کدینگ تُنک، یادگیری دیکشنری، واژه های کلیدی:
JPEG2000 

 

 

 مقدمه.  1

معرفای شاده اسات کاه ابزارهاای ماوفر و مفیادی بارای  ‡تنک در سال های اخیر حوزة جدیدی به نام حوزه نمایش

ها به صورت ترکیب خطای از شود. هدف از حوزه نمایش تنک، نمایش سیگنالپردازش  و آنالیز سیگنال توسط آن ارائه می

دارای یگار باشد به گونه ای که اکثر ضرایب آن برابر صافر باشاد یاا باه عباارتی دیک سری پایه ها و یا توابع داده شده می

ها هام اساتفاده کارد.  گنالیس یریو اندازه گ یتوان در نمونه برداریک بودن منت تیاز خاص. [3]-[1] تنک باشدنمایشی 

 یرداربا نموناه هی. مطااب  ق ا[4] پاردازد یموضاو  ما نیااست که باه ا گنالیاز پردازش س یحوزها §فشرده یحسگر

داشات تاا بتاوان آن را  اریگنال باند محدود را در اختیس کینمونه با نرخ مشخص از  یتعداد ستیبا یشانون م-ستیکوئینا

 یکمتار اریداشاتن تعاداد بسا اریتوان با در اخت یک باشد، منخاص ت یمورد نظر در حوزه ا گنالی. امّا اگر سکرد یبازساز

                                                 
*Email: a.m.taheri1984@gmail.com 
†Email: mahdavinasab@iaun.ac.ir 
‡ Sparse Representation 
§ Compressed Sensing 
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کرده  یآنکه اول با نرخ باال نمونه بردار یفشرده به جا ی. در واقع با استفاده از حسگرردک یآن را بازساز یخط یریاندازه گ

. در شاک  شاود یما یریاانادازه گ "فشرده" یبه نحو گنالیاز همان ابتدا س ،ندرا فشرده کن بدست آمده یو بعد نمونه ها

 αک نت گنالیس اگرامید نیدر ا .نشان داده شده استفشرده  یحسگر لهیبه وس یاز نمونه بردار نوعی اگرامید کی 1شماره 
باه مراتاب کاوچکتر  یرا باا انادازه ا  x گنالیشود و س یم ینمونه بردار m×1با ابعاد   x سیماتر لهیبه وس n×1با ابعاد 

ک بوده و نت یکاف زانیبه م αارسال کرد و اگر  رندهیتوان به گ یرا م α ی شدهریاندازه گ گنالی. س(m≪n)دهد  یم جهینت

باا  α یبازساز یها تمیکرد. به الگور یبازساز  y یرا از رو αتوان  یکند، م رضارا ا یخاص طیشرا m×nابعاد  با Dماتریس 

 شود.گفته می §یا کدینگ تنک *تنک یابیباز یها تمیالگور Dو  xمشاهده 

 

 Dبه وسیله ماتریس  xنمایش تنک سیگنال  -1شکل 

 §شود، این ماتریس دیکشنریها استفاده میهایی است که برای نمایش دادهدر واقع در بر دارنده تمام پایه Dماتریس 

دهد. به عبارت دیگر این ماتریس برای ها را پوشش میشود. عموما این ماتریس تمام ف ای برداری مربوط به دادهنامیده می

ℝری هایی که از ف ای برداساخت ک  یا قسمتی از داده
𝑛

های مااتریس دیکشانری را دهد. هرکدام از ستونرا پوشش می 

نامند. در صورتی که  تعداد اتمهاای دیکشانری برابار بعاد ف اای بارداری باشاد آنگااه آن دیکشانری را یاک می §یک اتم

نری خواهد داشات. های دیکشها نمایشی یکتا با استفاده از اتمنامند و در این صورت هر کدام از دادهمی **دیکشنری کام 

های تبدی  فابت و متعامد هستند و هار داده دارای ضاریب توان به تبدی  فوریه اشاره کرد که دارای پایهبه عنوان مثال می

ها توسط آن یکتا خواهاد باود و جاواب در صورت کام  بودن دیکشنری نمایش داده  یکتا مخصوص به خودش خواهد بود.

های یک دیکشنری کام  را  بیشتر کنایم، در ایان صاورت باه دیکشانری بود. اگر تعداد اتمبدست امده لزوما تنک نخواهد 

شود. نمایش یک سیگنال با استفاده از یک دیکشنری فراکام  دارای جواب یکتا نخواهد بود. برای درک گفته می ††فراکام 

ینکه ماتریس دیکشنری فراکام  است دساتگاه را در نظر بگیرید. به دلی  ا  1بهتر این موضو  دستگاه معادله خطی معادله 

شمار جواب خواهد بود. از آنجایی کاه باه دنباال تناک تارین پاسا  نامعین است و دارای بی αمعادله خطی در پیدا کردن 

نوشات، کاه ایان  2سازی به شک  معادلاه توان مساله را به فرم یک مساله بهینه ممکن برای این دستگاه هستیم. آنگاه می

 شود.نامیده می 0Pه مسال

𝑥 = 𝐷𝛼 (1) 

                                                 
* Sparse Recovery 
† Sparse Coding 
‡ Dictionary 
§ Atom 
** Complete Dictionary 
†† Overcomplete Dictionary 
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𝑃0:       arg min
𝛼

‖𝛼‖0     𝑠. 𝑡.     𝑥 = 𝐷𝛼 (2) 

 یهاا تمیمانناد الگاور یاناوا  مختلفا یکاه داراشاود با استفاده از الگوریتم های مختلف کدینگ تنک ح  می  𝑃0ة مسال

هاای توان باه الگاوریتم های پرکاربرد کدینگ تنک میاز جمله الگوریتم  باشند. یو ... م  §بدمح یها تمیالگور ،*انهصیحر

OMP  ،ORMP  وLARS [6],[5] اشاره کرد. 

سازی تصاویر چهره یک پایگاه داده با اساتفاده از حاوزه تناک و سااخت دیکشانری در این مقاله روشی جدید برای فشرده

پایگااه آن ساازی تصااویر چهاره تواند به گونه ای موفر برای فشردهاختصاصی برای آن پایگاه داده معرفی شده است که می

به کار گرفته شود. در بخشهای بعدی در ابتدا به معرفی الگوریتم های یادگیری دیکشنری خواهیم پرداخت، در  تصاویر داده

فشرده ساازی تصااویر  روش جدیدی برایبه معرفی پردازیم، پس از آن ادامه به یک الگوریتم جدید یادگیری دیکشنری می

سازی به بررسی و ارزیاابی پردازیم سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از شبیهمیدیکشنری یادگیری چهره با استفاده از 

 پردازیم.روش ارائه شده می

 یادگیری دیکشنریالگوریتم های . 2

دیکشنری مناسب را انتخاب کنایم کاه در شود این است که چگونه سوال اصلی که در یادگیری دیکشنری مطرح می

هاای شود. الگوریتمهای یادگیری دیکشنری محق  مینمایش سیگنال به خوبی عم  کند؟ و پاس  به این سوال با الگوریتم

 .[9]-[7] همواره در دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران و محققان این حوزه بوده است یادگیری دیکشنری

 .هستند mطول به اتم  nاست که دارای  m×nبه ابعاد  ماتریسی D دیکشنریگفته شد  قب در قسمت همانطور که 

هاای دیکشانری باشاد. تقریاب یاا بازساازی ترکیب خطی یا تقریبی از اتمبه صورت تواند می  ، x سیگنالنمایش تنک  در

 توان به صورت زیر نشان داد.را می Dبا استفاده از دیکشنری را  xسیگنال 

𝑥 = �̂� + 𝑟 

�̂� = 𝐷𝛼 

(3) 

هادف از خطاای نماایش اسات.   rو  باشاندهستند که بیشاتر آنهاا صافر مای یبرداری است که شام  ضرایب�̂� در اینجا  

در یادگیری  ایجاد نماید. 𝛼یافتن یک دیکشنری است که کمترین ضرایب غیر صفر را در بردار در واقع یادگیری دیکشنری 

باشد که این مجموعاه شاام  بردارهاای آموزشای میی به یک مجموعه آموزش دیکشنری یکی از مهمترین مسائ  دسترس

هاای آماوزش را باه گویناد. اگار مااتریس دادههای آموزش نیز میهستند و به آنها ماتریس داده nاست که همگی با طول 

𝑋صورت  = {𝑥𝑙}𝑙=1
𝐿  , 𝑥𝑙 ∈ ℝ𝑚   نشان دهیم که شامL  بردارسیگنال به طولm باشند. در ایان صاورت هادف از می

ترین حالت ممکن های آموزشی را به تنکاست که توسط آن بتوان سیگنال Dیادگیری دیکشنری پیدا کردن یک ماتریس 

 . [9]شودح  می 4سازی به شک  معادلة نمایش داد. در واقع در هنگام یادگیری دیکشنری یک مساله بهینه

𝑎𝑟𝑔 min
𝐷,Α

‖𝐴‖0 + 𝛾‖𝑋 − 𝐷𝐴‖𝐹
2  (4) 

                                                 
* Greedy Algorithms 
† Convex Algorithms 
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𝐴های آموزشای و ماتریس داده Xدر اینجا  = {𝛼𝑙}𝑙=1
𝐿  , 𝛼𝑙 ∈ ℝ𝑛 هاای( تناک متناابر باا آن مااتریس ضارایب )وزن

𝐴‖0‖باشاد و های مااتریس ضارایب مایبه عنوان ستون  𝛼𝑙باشد که در آن می = ∑ ‖𝛼𝑙‖0
𝐿
𝑙=1  برابار مجماو  تعاداد

𝑋‖باشد. همچنین ضرایب غیرصفر می − 𝐷𝐴‖𝐹
2 = ∑ ‖𝑟𝑙‖2

2𝐿
𝑙=1  برابر مجمو  خطاهاای باه وجاود آماده و𝛾  ضاریب

باشد و به طاور کلای سازی سخت می( یک مساله بهینهD,Aبا توجه به جفت ) 4باشد. الزم به ذکر است معادله الگرانژ می

ای باه حا  آن های یادگیری دیکشنری برای ح  این مساله با اساتفاده از یاک فرآیناد بازگشاتی دو مرحلاهدر اکثر روش

 باشد.شود و به صورت زیر میپردازند. این فرآیند با یک دیکشنری اولیه آغاز مییم

 شود )مرحلة کدینگ تنک(.پیدا می A، ماتریس  Dبا فرض فابت بودن دیکشنری  -1

𝐴(𝑘+1) = 𝑎𝑟𝑔 min
𝐷,Α

‖𝐴‖0 + 𝛾‖𝑋 − 𝐷(𝑘)𝐴‖
𝐹

2
 (5) 

 شود)مرحلة آپدیت دیکشنری(.پیدا می D، ماتریس  Aبا فرض فابت بودن دیکشنری  -2

𝐷(𝑘+1) = 𝑎𝑟𝑔 min
𝐷,Α

‖𝐴(𝑘+1)‖
0

+ 𝛾‖𝑋 − 𝐷𝐴(𝑘+1)‖
𝐹

2
 (6) 

شود و ح  می های کدینگ تنکباشد که توسط روشسازی کدینگ تنک میدر اینجا مرحلة اول الگوریتم یک مساله بهینه

های یادگیری دیکشنری فابت اسات. مرحلاة دوم تحات عناوان مرحلاة آپادیت دیکشانری این مرحله تقریبا در اکثر روش

های یادگیری در این مرحله است  کاه در آن خطاای نماایش مرحلاة اول کااهش شود و تفاوت بین اکثر روششناخته می

 یابد .می

 RLS-DLAالگوریتم . 3

های مهم آن این است باشد که یکی از مزیتروشی جدید و کارآمد در یادگیری دیکشنری می RLS-DLAالگوریتم 

 i §یابد. در این الگوریتم از یک گاام زماانیکاهش می λ *که وابستگی به دیکشنری اولیه با استفاده از یک ضریب فراموشی

𝑋𝑖شود که به صاورت های آموزشی استفاده میبرای معرفی ماتریس داده = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑖]  باا ابعااد𝑚 × 𝑖  تعریاف

شود در هر حلقاه تکارار یکای از باشد. همانطور که مشاهده میدر واقع بیان کننده یک مرحله می iشود. هر گام زمانی می

شود از این رو هر زمان که بخواهیم یاک یاک باردار آموزشای جدیاد باه مااتریس بردارهای آموزشی به ماتریس افزوده می

ی اجرا کنیم و به همین خاطر این روش را یک روش ها اضافه کنیم کافی است که الگوریتم را با یک مرحله یا گام اضافداده

𝐴𝑖[. در این الگوریتم ماتریس ضرایب باه صاورت 9نامند]می §یادگیری دیکشنری آنالین = [𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑖]  باا ابعااد

𝑛 × 𝑖 شود. همچنین ماتریس تعریف می𝐶𝑖 = (𝐴𝑖𝐴𝑖
𝑇)−1 شاود. در هار مرحلاه یاا تکارار باا اساتفاده از تعریاف مای

ها یاا ضارایب متناساب باا وزن ORMPیا  OMPو یک الگوریتم کدینگ تنک مانند  𝐷𝑖−1شنری مرحله قب  یعنی دیک

شوند. مرحلة آپدیت دیکشنری با استفاده از یک لم ماتریس معکوس بر روی مااتریس پیدا می 𝑋𝑖بردارهای آموزشی جدید 

𝐶𝑖  و به کار گرفتن ضریب فراموشیλ باشدبه صورت زیر می. 

𝑢 = (𝜆
𝑖

−1
𝐶𝑖−1) 𝛼𝑖     , 𝜆

𝑖
≤ 1  (7) 

                                                 
* Forgetting Factor 
† Time Step 
‡ Online Dictionary Learning 
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𝛽 =
1

1 + 𝛼𝑖
𝑇𝑢

 (8) 

𝑟𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝐷𝑖−1𝛼𝑖 (9) 

𝐶𝑖 = (𝜆
𝑖

−1
𝐶𝑖−1) − 𝛽𝑢𝑢𝑇 (11) 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑖−1 + 𝛽𝑟𝑖𝑢
𝑇 (11) 

𝜆الزم به ذکر است که در اینجا با به کارگیری یک ضریب فراموشی تطبیقای 
𝑖

≤ ام میازان وابساتگی باه  iدر مرحلاه   1

در صاورت فابات در نظار گرفتاه  𝜆مقادار   .شودشود و باعث بهبود خواص همگرایی الگوریتم میدیکشنری اولیه کمتر می

𝜆مثال حدود  1شدن مقداری نزدیک به  ≈ 1 −
1

𝐿
𝜆شود و بارای در نظر گرفته می 

𝑖
تطبیقای مقادار آن باه باه صاورت  

  .[9] کندبازگشتی تغییر می

شود، روش بسیار مناسبی است. به های آموزشی بزرگ استفاده میردهایی که در آنها از دادهدر کارب RLS-DLAالگوریتم 

8های عنوان مثال در کاربردهای پردازش تصویر زمانی که یک تصویر به تکه × 16یا   8 × شود، هار یا ... تقسیم می 16

وعه آموزش استفاده کرد. برای مقادار دهای توان از آن به عنوان یک مجمآید و میتکه به صورت یک بردار آموزشی در می

شاود و توساط میها به عنوان دیکشنری اولیه در نظر گرفته شود و آنبردار اولیه آموزشی استفاده می nدیکشنری اولیه از 

اسااس آن شود که بربرای تقریب خطا استفاده می 𝜀آید. در این الگوریتم از معیار توقف نیز بدست می 𝐶𝑖آن ماتریس اولیه 

را در آغاز الگوریتم یادگیری دیکشنری محاسبه کرد. الزم به ذکر است که در این الگوریتم باه  *هدف PSNRتوان یک می

شاود و همچناین یاک ساری تعاداد گفته می §هایی که به تعداد بردارهای آموزش داریم یک تالش یا آزمایشک  بازگشت

مطلوب یا هدف خود همگرا شود. بارای مطالعاه بیشاتر باه  PSNRشود تا الگوریتم به تکرار برای هر آزمایش مشخص می

 [ مراجعه شود.9]

هم در تواناایی نماایش  K-SVDو  MODهای نسبت به الگوریتم RLS-DLAدهد که الگوریتم نتایج تجربی نشان می

تاوان باه اساتفاده از . همچناین از مزایاای دیگار آن مای[10]-[8] کندآموزش و در بازسازی آنها بهتر عم  می مجموعه

هاا شود که برای یک کالس از سایگنالمیهایی های آموزش بسیار بزرگ اشاره کرد که منجر به ساخت دیکشنریمجموعه

 رود.به کار می

 

 

 

                                                 
* Target PSNR 
† Trial 
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 روش پیشنهادی. 4

سازی تصویر با استفاده از نمایش تنک و یک دیکشنری آموخته در دیکدر که در الگوریتم بلوک دیاگرام فرآیند فشرده

، تبدی  تصاویر، *آمده است. این فرآیند به ترتیب شام  مراح  پیش پردازش 2ایم در شک  پیشنهادی از آن استفاده کرده

 باشد.تفاضلی، کوانتیزاسیون و کدینگ انتروپی می، کدینگ تنک، کدینگ ACو  DCسازی اجزا جدا

 

 سازی با استفاده از نمایش تنکبلوک دیاگرام الگوریتم فشرده -2شکل 

های فشرده شده به دیکدر ارسال شده و در دیکدر دقیقا عکس فرآیند صاورت گرفتاه شاده انجاام پس از فشرده شدن داده

 پردازیم.دامه به بررسی جزئیات انجام فرآیند های مختلف در روش پیشنهادی میگیرد تا تصویر اصلی بازیابی شود. در امی

 . پیش پردازش تصویر411

شود بدین صورت که تصویر ورودی اگر تصاویر رنگای باشاد بخش پیش پردازش تصویر برای بلوک بعدی آماده می در

شود و همچنین اگر سیاه و سافید باشاد اطالعاات هار الیاه باه طاور باشد و هر الیه رنگ جدا میهای رنگی میشام  الیه

 32×32یاا  16×16یاا  8×8باا انادازه  §به زیرتصاویرهایی ها یا اطالعات روشنایی تصویر سیاه سفیدمستق  از دیگر الیه

تقسایم پاریر  32یاا  16یاا  8باه  Nیا  Mپیکس  باشد اگر  M×Nشود. در این مرحله اگر یک تصویر با ابعاد تقسیم می

نباشند در این صورت یک یا چند ردیف با مقدار صفر به زیر تصویر یا الیه ها یا به یاک یاا چناد ساتون در سامت راسات 

سازی تصاویر های زیر تصویرها مقدار صحیحی شوند. در بسیاری از کاربردهای فشردهشود تا اندازهها اضافه میتصویر یا الیه

رای انجام فرآیندهای پردازش مساله حائز اهمیتی است و معموال ابعاد زیر تصویر هاا باه صاورت انتخاب ابعاد زیرتصویر ها ب

2𝑛 × 2𝑛 شاود کاه شوند. انتخاب ابعاد زیرتصویرها با ابعاد بزرگتر می تواند موجب ایجاد خطای تبدی  زیاد میانتخاب می

در اساتاندارهای باین المللای ابعااد زیرتصاویرهای شود. به خااطر اینکاه مشخص می این مساله در بازسازی تصویر فشرده

                                                 
* Preprocessing 
† Subimages 
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و همچنین با استفاده از نتایج تجربی دریافتیم که بهترین نتیجه باا اساتفاده از ایان  [11]باشدمی 8×8استفاده شده برابر 

 . کنیممیاستفاده  8×8آید بنابراین در روش پیشنهادی ما از زیرتصویرهایی با ابعاد ابعاد بدست می

 وه انجام تبدیالت تصویر. نح412

بارای انجاام عما  تبادی  در  تاوان از تبادی  هاای مختلاف تصاویر اساتفاده کارد.برای کاهش افزونگی تصویر مای

هاای سازی، تبدی  تصویر روی زیرتصویرها یا بلوک های تصویر ایجاد شده در مرحله قب ، اعمال خواهد شد. تبادی فشرده

 JEPGبه کار رفته در  DCTتبدی  کسینوسی یا توان به میاده کرد که از جمله آنها توان در این مرحله استفمختلفی می

   CDF 5/3(  یا تبدی  موجاک 4.4 bi-orthogonal) CDF 9/7و یا تبدیالت موجک مشهور همچون تبدی  موجک 

(bi-orthogonal 2.2 به کار رفته در )JPEG2000   اشاره کرد. به دلی  این که تبدیDCT یجاد افرات بلاوکی باعث ا

را برای  CDF 9/7تبدی  موجک  کند، بنابراینسازی ارائه میردهشود و دیگر اینکه تبدی  موجک کیفیت بهتری در فشمی

زیار  11، که تعاداد شودمیمرحله تجزیه  3. با استفاده از این تبدی  موجک هر زیرتصویر را تا بریمفشرده سازی به کار می

باشاد. پاس از مای DCباند بدست می آید. پس از تجزیه زیرتصویر بیشترین توزیع انرژی در ضرایب پایین گرر یا ضارایب 

 باشد.انجام فرایند تبدی  بر روی زیرتصویر تعداد ضرایب تبدی  بدست آمده برابر با تعداد پیکس  های زیرتصویر می

 ACو  DC. جداسازی اجزا 413 

ضارایب تبادی  هار  ACو  DCپس از بدست آمدن ضرایب تبدیالت تمامی زیرتصویرهای تصویر اصالی آنگااه اجازا 

 DCبه عناوان ضاریب  DCTدر تبدی  موجک و همچنین اولین ضریب تبدی   LL3شوند. زیرباند زیرتصویر مشخص می

یاک  8×8در صورت استفاده از زیرتصاویرهای  شوند. به عبارتی دیگردر نظر گرفته می ACتبدی  و بقیه به عنوان ضرایب 

 خواهیم داشت.  ACضریب  63و تعداد  DCضریب 

 DC. کدینگ تفاضلی اجزاء 414

توانند نمایش خام یا کلی از تصویر ارائه کنند. باه دلیا  مهمترین ضرایب تصاویر هستند و به تنهایی می DCضرایب 

مقادیر مشابهی دارند بنابراین استفاده از یاک کادینگ تفاضالی مانناد های مجاور در یک تصویر اغلب ضرایب اینکه پیکس 

DPCM تواند مفید واقع شاود باه هماین خااطر پاس از ایان کاه اجازا  سازی آنها میبرای ذخیرهDC   ضارایب تبادی

ود. الزم شازیرتصویرهای تصویر جدا شدند، به جای اینکه مقدار هر ضریب ذخیر شود اختالف آن با مقدار قبلی ذخیره مای

باا مقاادیر  DCبه ذکر است که  این کدینگ یک کدینگ بی اتالف است. دلی  دیگر استفاده از این کدینگ ذخیره اجازا  

 است.  DCکوچکتر و همچنین تنک کردن یا ایجاد بیشترین صفر در رشته ضرایب 

 

 AC. کدینگ تنک اجزاء 414

شاوند، پاس از ماتریس ضرایب تبدیالت آنگاه این ضرایب به صورت بردارهایی ذخیره می ACسازی اجزا  پس از جدا

. بارای پیادا شاوندداده میاز آن بردارهای بدست آمده با استفاده از یک کدینگ تنک و یک دیکشنری صورت تنک نمایش 

به خاطر باال باردن ر این مقاله د توان استفاده کرد.می ORMPو یا  OMPاز الگوریتم  ACکردن ضرایب تنک بردارهای 

. در کدینگ تنک از خطای نمایش به عنوان معیار توقاف شده استاستفاده  ORMPاز الگوریتم  کیفیت سیگنال بازسازی

یا معیار توقاف پیادا  εهدف داده شده، پارامتر  PSNRشود بدین صورت که با استفاده از یک در این الگوریتم استفاده می
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شود بایاد یاک دیکشانری آموختاه در حاوزه تبادیلی باشاد کاه در که برای کدینگ تنک استفاده می شود. دیکشنریمی

ساازی تصاویر، تبادی  موجاک شود، به عنوان مثال در صورتی که تبدی  مورد استفاده در فشاردهسازی استفاده میفشرده

CDF 9/7 اویر آموزشی در همین حوزه تبدی  یعنی های دیکشنری باید ضرایب بدست آمده از تبدیالت تصباشد آنگاه اتم

باشد. برای آموزش دیکشنری باید تصاویر آموزشی را به زیرتصویرهای مورد نظر تقسیم کارده و  CDF 9/7تبدی  موجک 

هاای آموزشای بارای الگاوریتم تبدی  مورد نظر بر روی این تصاویر اعمال شود سپس از ضرایب بدست آمده به عنوان داده

بردارها به صاورت بردارهاایی تناک  ACنری استفاده شود. پس از اعمال کدینگ تنک به بردارهای ضرایب یادگیری دیکش

سازی تصاویر باه آیند. الزم به ذکر است که هر چه بردارها تنک تر باشد عم  فشردهیعنی با کمترین عناصر غیرصفر در می

 . [10] تر انجام خواهد شدای بهینهنهگو

 . کوانتیزاسیون414

به طور جداگانه کد شدند، کدهای بدست آمده برای هر کادام باه صاورت جداگاناه  DCو  ACپس از اینکه ضرایب 

 .[11] شودها از یک کوانتیزاسیون اسکالر یکنواخت استفاده میشوند. برای کوانتیزاسیون آنکوانتیزه می

 . کدینگ انتروپی414

انتروپی بهینه همچون کدینگ هافمن یا کدینگ حساابی باه  ضرایب کوانتیزه شده در مرحله قب  توسط یک کدینگ

د بارای بازیاابی مجادشوند یا در یک فای  شوند سپس داده های فشرده نهایی بر روی کانال ارسال میصورت بهینه کد می

 .[12] شوندذخیره می

 . انتخاب دیکشنری مناسب418

یک سیستم پیشنهادی برای بهبود عملکرد فشرده سازی پایگاه داده تصاویر چهره شاام  انکادر و دیکادر  3شک   در

)فشرده سازی و بازیابی( با استفاده از چند دیکشنری نشان داده شده است. این سیستم شام  سه بخش انکادر، آماوزش و 

یک دیکشنری انتخابی به صورتی که در قسامتهای ه از باشد. در بخش انکدر یک تصویر چهره داده شده با استفاددیکدر می

هادف مختلاف )معیاار توقاف  PSNRشود و در بخش آموزش چند دیکشنری مختلاف باا قب  شرح داده شد، فشرده می

شوند سپس با استفاده از یک الگوریتم تصمیم گیری متناسب مختلف( با استفاده از الگوریتم یادگیری دیکشنری ساخته می

سازی یا بازیابی تصویر مورد نظر به کار شود و جهت فشردهسازی دیکشنری مطلوب از بین آنها انتخاب میفشرده با کیفیت

 شوند.دن تصویر اولیه بازیابی میشود. در بخش دیکدر داده های فشرده شده به منظور بدست آورگرفته می
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 سازی تصاویر چهرهبلوک دیاگرام سیستم پیشنهادی برای فشرده -3شکل 

 یاادگیری استفاده از دیکشنری ساخته شده باا الگاوریتم های مختلف باکیفیت با سازی تصاویر چهرهدر هنگام فشرده

دیکشانری  Target PSNRمتناساب باا  یک تصویر ،که فشرده سازی دریافتیم به طور تجربی  RLS-DLAدیکشنری 

 کااردارناد و هماین موضاو  را مبناای  JPEG2000عملکردی بهتر از  *مورد نظرکیفیت خته شده در برخی بازه های سا

 دیکشنری ساخته شاده Target PSNRتصویر با  مورد نظرسازی رابطة کیفیت فشردهالگوریتم تصمیم گیری قرار دادیم. 

 باشد:به صورت رابطه زیر می

𝐷𝑖𝑐. 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑃𝑆𝑁𝑅 − 5 < 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑆𝑁𝑅 ≤ 𝐷𝑖𝑐. 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑃𝑆𝑁𝑅 (12) 

 

هنگام فشرده سازی تصویر چهره مورد نظر با استفاده از نامساوی باال یاک دیکشانری آموختاه کاه در روش پیشنهادی در 

شاود. مقاادیر ناوعی بارای کیفیات سازی به کارگرفته میشود و آن دیکشنری برای فشردهرابطه باال صدق کند انتخاب می

 0.10ساازی الف تصاویر چهره برای نرخ فشاردهسازی باتهای تصویر در فشرده PSNRتصویر فشرده شده یا مقادیر نوعی 

باشد، از این رو تنها ساخت سه دیکشنری بارای سیساتم پیشانهادی دسی ب  می 55تا  35بین   بیت در پیکس  2.00تا 

شاود دیکشنری های ساخته شده نیستند و فرض میهای فشرده شده در بردارنده دادهالزم به ذکر است که کند. کفایت می

ساازی فشاردهالگاوریتم نری ساخته شده هم در انکدر و هم در دیکدر موجود باشند به عبارتی دیگار در سااختار که دیکش

 ذخیره شوند.

 

 

                                                 
* 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑆𝑁𝑅 
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 پیاده سازی و نتایج. 4

در یاک سیساتم کاامپیوتر باا  MATLAB  2015aسازی و شبیه سازی سیستم ارائه شده از نرم افازار رای پیادهب

استفاده شده است. بارای کادینگ  GB 8و همچنین مقدار حافظه رم  GHz 2با پردازشگر  Windows 7سیستم عام  

تصااویر از همچناین  .*ایاماساتفاده کارده DLA-RLSو برای یادگیری دیکشنری از الگوریتم  ORMPتنک از الگوریتم 

ایام. بارای یش اساتفاده کاردهبه عنوان تصاویر آموزشای و تصااویر ماورد آزماا FEI†موجود در پایگاه داده تمام رخ چهره 

ایان تصااویر آموزشای  4در شک   ایم.پیکس  استفاده کرده 480×640تصویر آموزشی با ابعاد  8یادگیری دیکشنری ما از 

وزش دیکشنری منجار باه سااخت دیکشانری نشان داده شده است. الزم به ذکر است که استفاده از تصاویر بیشتر برای آم

شود. در اینجا ما سه دیکشنری با اساتفاده از بهتر خواهد شد ولی این امر باعث افزایش زمان پردازش ساخت دیکشنری می

دسی ب  ساختیم که زمانی که برای پردازش هر دیکشنری طای  40و  50و  55های  Target PSNRتصاویر آموزشی با 

پیکسا   8×8اتام باا ابعااد  440باشاد. هار دیکشانری شاام  دقیقه مای 135.7و  315.6و  399.1 شد به ترتیب برابر

پیکس  باه طاور تصاادفی انتخااب  8×8تکه تصویر با ابعاد  3000باشد. در ساخت هر دیکشنری از هر تصویر آموزشی می

است که از این زیرتصویرها در حاوزه ها به کار رفته زیر تصویر برای آموزش دیکشنری 24000که به طور کلی   شده است

 برای آموزش دیکشنری ها استفاده شده است. CDF 9/7موجک 

 

        

 پیکسل 480×640مجموعه تصاویر آموزش با ابعاد  -4شکل 

 . سازی از دو تصویر آزمایشی متفاوت از تصاویر مجموعه آموزش استفاده شده اساتبه منظور شبیه سازی عم  فشرده

سازی و بازیابی تصویر را بر روی این تصااویر باا اساتفاده از الگاوریتم ارائاه شاده و همچناین باا اساتفاده از فرآیند فشرده

بیت های متفاوت انجام دادیم. الزم به ذکار اسات کاه کادینگ با نرخ  JPEG2000و  JPEGهای فشرده سازی الگوریتم

باشد که نسبت به کدینگ انتروپی به کاار رفتاه در  م کدینگ بهینه هافمن میانتروپی که در الگوریتم ارائه شده به کار بردی

سازی و همچنین تصااویر تصاویر مورد آزمایش برای فشرده 5. در شک  [12]باشد تر و سریع تر میساده JPEG2000در 

سازی مختلف نشان داده شاده بازیابی شده پس از فشرده سازی در نرخ بیت های یکسان با استفاده از الگوریتم های فشرده

بصری بهتر از دو کیفیت تصاویر بازیابی شده با استفاده از الگوریتم پیشنهادی از لحاظ شود است و همانطور که مشاهده می

 .سازی دو تصویر آزمایشی نشان داده شده استنتایج فشرده 2و  1باشد. در جدول های می دیگرالگوریتم 

 

                                                 
 :برای به کارگیری ابزارهای مختلف فشرده سازی و همچنین الگوریتم یادگیری دیکشنری از ابزارهای موجود در آدرسهای زیر استفاده کرده ایم * 

http://www.ux.uis.no/~karlsk/dle/index.html#ssec61 
http://www.ux.uis.no/~karlsk/ICTools/ictools.html 

 باشد:از طری  آدرس زیر موجود و قاب  دسترسی می FEIتصاویر چهره پایگاه داده  † 
http://fei.edu.br/~cet/facedatabase.html 
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مختلف.  سازیبیت در پیکسل با روش های فشرده 0.25دو تصویر آزمایشی فشرده شده با نرخ  -4شکل 

تصاویر به ترتیب از چپ به راست: تصویر اصلی، تصویر فشرده شده با روش ارائه شده، تصویر فشرده شده با 

JPEG2000 تصویر فشرده شده با ،JPEG . 

 

 

با استفاده از الگوریتم های مختلف بر حسب  1( تصویر آزمایشی PSNRنتایج کیفیت فشرده سازی ) -1جدول 

 های مختلفدسی بل در نرخ بیت 

 سازیروش فشرده
 (bppنرخ بیت فشرده سازی )

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

 54.20 53.15 52.06 50.91 49.68 48.36 46.87 44.41 روش ارائه شده

JPEG2000 44.20 46.25 47.73 48.97 49.90 50.91 51.96 53.03 

JPEG 41.95 44.34 46.12 47.39 48.25 48.73 49.64 51.14 
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با استفاده از الگوریتم های مختلف بر  2( تصویر آزمایشی PSNRنتایج کیفیت فشرده سازی ) -2جدول 

 حسب دسی بل در نرخ بیت های مختلف

 یسازروش فشرده
 (bpp)یفشرده ساز تینرخ ب

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

 52.67 51.58 50.48 49.14 47.95 46.53 44.72 42.30 روش ارائه شده

JPEG2000 41.99 44.46 46.03 47.54 48.86 49.81 50.83 51.97 

JPEG 39.47 42.40 44.08 45.72 46.35 47.33 47.91 49.00 

 . نتیجه گیری4

 از استفاده و بادر این مقاله یک روش جدید برای فشرده سازی پایگاه داده تصاویر چهره با استفاده از حوزه نمایش تنک 

های متفاوت از یک دستته تصتاویر  PSNRارائه شد که در آن سه دیکشنری با  RLS-DLAالگوریتم یادگیری دیکشنری 

شود و دیکشنری مورد نظر به طور خودکار برای فشرده سازی متناسب بتا کیفیتف فشترده ستازی نمونه پایگاه داده ساخته می

رود. در نتایج تجربی الگوریم ارائه شده حدود سازی تصویر مورد نظر به کار میردهشود و برای فشتصویر مورد نظر انتخاب می

کند. بتا بکتار گیتری روشتهای عمل می JPEG2000سازی همچون دسی بل بهتر از روش هایی معروف فشرده 1.2تا  0.5

ستازی توان کیفیف فشردهبیشتر می همچون کدینگ حسابی و استفاده از تصاویر آموزشی پیشرفته تربهینه  انتروپی سازیفشرده

یک پایگاه داده تصاویر مقدار زیادی در فضای ذخیره سازی صرفه جویی کرد. همچنتین سازی را بازهم بهبود داد و در فشرده

 توان برای دیگر پایگاه های داده تصاویر با موضوع یکسان مانند پایگاه داده تصاویر اثتر انگشتف یتاالگوریتم مورد نظر را می

 پایگاه داده تصاویر امضاء مشتریان یک بانک بکار برد.
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