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 چکیدُ :
اػت. دس  لجَللبثلػبصی ٍ یب اسػبل تلبٍیش ثب حفؼ کیفیت  ػبصی تلبٍیش اص گزؿتِ تب کٌَى کبّؾ حدن تلَیش ثشای رخیشُّذف فـشدُ

یذ ثش حفؼ اعالػبت داسین. سٍؽ پیـٌْبدی ثش تبکػبصی تلبٍیش ػٌدؾ اص دٍسی ثب کبسی خذیذ ثشای فـشدُایي همبلِ ػؼی ثش اسائِ ساُ

 Setیت اػتفبدُ اص الگَسیتن )دس ًْبهجٌبی تجذیل کشٍلت ٍ ؿٌبخت ضشایت اص ًظش اعالػبتی ٍ حزف ثشخی اص ضشایت حبٍی اعالػبت کن ٍ 

Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHT  ثشای سهضگزاسی ضشایت کشٍلت اػت. تجذیل کشٍلت ثِ دلیل تٌک ثَدى ٍ تَاًبیی حفؼ

ػبصی  ّبی دیگش فـشدُػبصی تلبٍیش داسد. ًتبیح حبکی اص آى اػت کِ سٍؽ پیـٌْبدی دس لیبع ثب سٍؽ ای دس فـشدُّب پتبًؼیل ٍیظُلجِ

 .کشدُ اػتّب ٍ اعالػبت تلَیش ثؼیبس ثْتش ػول ػبصی ثبالتش دس حفؼ لجِد دسكذ فـشدُثش اػبع تجذیل هَخک ثب ٍخَ
 

  SPIHTػبصی، تجذیل کشٍلت، الگَسیتن  فـشدُ ّای کلیدی :ٍاضُ
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 هقدهِ -1

ّاب ثاِ یکای اص     ٍ اسػابل حدان صیابدی اص دادُ    ػابصی  ّبی ػٌدؾ اص دٍسی، هـکل رخیشُ ثب افضایؾ سٍصافضٍى ػٌدٌذُ

ثبًاذ   192هتاش ثاب    30تفکیاک   ػٌح ثاب تاَاى   هثبل، یک عیف ثِ ػٌَاى. ؿذُ اػتهـکالت هَسد تَخِ هحممیي تجذیل 

دس ّاش   Mb45ی ساداسی ثب ػشػت  دس ّش ثبًیِ احتیبج داسد یب یک ػٌدٌذُ Mb280عیفی ثشای اًتمبل ثِ ػشػت اًتمبل 

ػابصی اعالػابت داسیان.     کٌذ. ثشای هذیشیت ایي حدن صیبد دادُ احتیبج ثاِ فـاشدُ   بًبل اخز اعالػبت هیثبًیِ ثشای ّش ک

 .[1]ّبی ػٌدؾ اص دٍس اػتفبدُ کشد  آٍسی دادُ ػبصی تلَیش دس اًتمبل یب خوغ تَاى اص فـشدُ هی

َ   هٌبػت ٍ لبثل تیفیثبک شُ،یرخ بیهخبثشُ  یکبّؾ حدن آى ثشا تَاى یسا ه شیتلَ یػبص فـشدُ یّذف اكل  شیلجاَل تلا

 یکذگازاس  ،ی/ثشداسیػاذد  یػابص  یهبًٌاذ نٌاذ   ،یبدیا ص یػبص فـشدُ یّب هٌظَس، سٍؽ يیا یداًؼت. ثشا ،ؿذُ یبثیثبص

ّاب،   سٍؽ يیا ا بىیا ؿاذُ اػات. اص ه   یهؼشفا  ل،یثِ سٍؽ تجاذ  یٍ کذگزاس ش،یتلَ ییـگَیسٍؽ پ  ثِ یکذگزاس ،یتفبضل

 .[2] سٍؽ اػت يیتش هٌبػت جبًیتمش لیثِ سٍؽ تجذ یکذگزاس

 حیتاشٍ  گٌبلیپشداصؽ ػا  یّب ٌِیٍاثؼتِ ثِ آى دس توبم صه یبػیهم نٌذ یّب ؾیٍ ًوب 1هَخک لیتجذ ش،یاخ یّب ػبل دس

ٍ اص  دّاذ،  یها  ؾیًوب یسا ثِ خَث ّب گٌبلیاص ػ یبدیص یّب کالع ،ایي تجذیلاػت کِ اػبػبً  يیهَخک ا ضیت. هاًذ بفتِی

ٍخَد،  يی. ثب اػبصد ّب ٍ دس ّوِ خبی تلَیش هیؼش هی اهکبى آؿکبسػبصی ػَاسم ایضٍتشٍپیک سا دس توبهی همیبع سٍ يیا

 دٌّاذ  یکِ ًـابى ها   یهـبّذات ؛اػت  هَخک ثِ ٍخَد آٍسدُ لیدس اػتفبدُ اص تجذ یا ٌذُیفضا یّب یًگشاً شیهـبّذات اخ

اػت کِ هَخک ًؼجت ثاِ   ػجت يیثِ ا ّب یًگشاً يی. اؼتیاًتخبة ً يیثْتش یؼیعج شیتلبٍ ؾیًوب یهَخک ثشا لیتجذ

َ  یّاب  لیتجاذ  شاً،یا سٍ، اخ يیحضَس داسًذ، کَس اػت. اص ا شیتلبٍ یّب، کِ هؼوَالً دس توبه دس اهتذاد لجِ یًشه  یثاشا  یٌیًا

 .[3] ّؼتٌذ ّب لیتجذ يیدٍ ًوًَِ اص ا 3ٍ کشٍلت 2ؿذُ اػت. سخلت یهؼشف بیهضا يیاص ا یهٌذ ثْشُ

 :[4]تَاى دس ػِ هَسد صیش خالكِ کشد  هضایبی تجذیل کشٍلت ًؼجت ثِ هَخک سا هی

 .اػت. تجذیل کشٍلت ثب خغبی تمشیت ثْتشی لبدس ثِ ًوبیؾ تلَیش 1

 ّب هٌبػت اػت. ای ثشای ًوبیؾ لجِ الؼبدُ فَق ثِ عَسٍ  اػتّب  تشی لبدس ثِ ًوبیؾ لجِ . ثب تؼذاد ضشایت کن2

 ّب دس اهتذاد هٌحٌی هٌبػت اػت. . ثشای ًوبیؾ ًبپیَػتگی3

ثشای کذگزاسی ضشایت هَخک اسائِ ؿذُ اػات اهاب    اكَالً Set Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHT)الگَسیتن 

حبل تَاًوٌاذ دس حفاؼ کیفیات تلاَیش اػات ٍ اص کذگازاسی نٌاذ         یيدسػثِ دلیل ایي کِ ایي سٍؽ یک سٍؽ ػبدُ ٍ 

 ؿَد. کٌذ دس ایي هغبلؼِ ثشای کذگزاسی ضشایت کشٍلت اػتفبدُ هی همیبػی پـتیجبًی هی

کاِ ًتابیح    گشفتاِ اػات  ػبصی تلابٍیش كاَست    ّبی اخیش هغبلؼبتی هجٌی ثش اػتفبدُ اص تجذیل کشٍلت دس فـشدُ دس ػبل

دس ایي همبلِ ثب ؿٌبخت ضشایت اص ًظش  .[6]، [5]، [2]، [3]دّذ  تَاًبیی ایي تجذیل سا دس ایي حَصُ ًـبى هی ؿذُ گضاسؽ

 گزاسی داسین. گزاسی لجل اص هشحلِ کذ تش تَػظ آػتبًِ هیضاى اعالػبت ػؼی دس حزف ضشایت ثب هیضاى اعالػبت کن

 SPIHTالگَسیتن کشٍلت ٍ  ِیًظش یهجبً شاهَىیؿذُ اػت: دس ثخؾ دٍم ٍ ػَم پ یدّ ػبصهبى شیهمبلِ ثِ كَست ص  یثمهب

حبكال دس   حبی. ًتا گاشدد  یها  حیتـاش  یػبص فـشدُ تنیالگَس یػبص بدُیپ بتی. دس ثخؾ نْبسم ٍ پٌدن، خضئؿَد یثحث ه

 ّن هَضَع ثخؾ ّفتن اػت. یآت یکبسّب یٍ ػوت ٍ ػَ یشیگ دِی. ًتگشدد یثخؾ ؿـن اسائِ ه
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 تثدیل کسٍلت -2

ٍ دٍساى کشٍلات پبیاِ    4ٍ آًبلیض ػیگٌبل ٍ تلَیش  اص عشیك اًتمبل، همیابع  دس تجذیل کشٍلت ّذف تَلیذ کشٍلت پبیِ 

 .اػت

ِ  دس لغجای  هختلابت  r ٍ  ٍ فشکابًغ   حیغِ هتغیش هکبًی، هتغیش xدس فضبی کشٍلت،   .ثبؿاٌذ  های  فشکابًغ   حیغا

ؿًَذ. ایي  ای ًبهیذُ هی صاٍیِ  ؿؼبػی ٍ پٌدشُ  ؿَد کِ ثِ تشتیت پٌدشُ ؿشٍع هی W(r)  ٍV(r)  فشآیٌذ تجذیل ثب دٍ پٌدشُ

ِ   تَاثغ ًشم ٍ ًبهٌفی ّؼتٌذ کِ همبدیش حمیمی هی  V( ٍ داهٌاِ  2,5/0)  صُهمابدیش حمیمای هثجات دس ثاب     W  گیشًاذ. داهٌا
 :[4] کٌٌذ اػت. ایي تَاثغ ّویـِ اص ؿشایظ صیش تجؼیت هی ]-1, 1[  همبدیش حمیمی دس ثبصُ
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کِ  2j  2لؼوت ػذد كحیح همذاسj  .هتمابسى فشهاَل     ّبی ثب همبدیش عجیؼی اص ًوًَِ تَلیذ کشٍلت ثِ هٌظَساػت

ؿَد، یؼٌی اص ػجبست  ( اػتفبدُ هی3)
     ,, rU jrU j [4] ؿَد اػتفبدُ هی. 
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 [4] ؿَد ثِ كَست صیش تؼشیف هی: 
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f  ٍضشایت کشٍلت اص ضشة داخلی  klj  آیذ: هی ثِ دػت ,,

(6)      dxx

R

xffkljc
kljklj 

2

,,..
,:,, 

 

 كَست صیش اػت: ًیض ثِ  فشهَل هؼکَع
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ِ  ثشای ػبصگبسی ایي تجذیل ثب آسایِ   ّبی کبستضیي الگَسیتن تجذیل کشٍلت گؼؼتِ اسائِ ؿذُ اػت کِ تَضیح آى اص حَكال

 ایي هغبلؼِ خبسج اػت.

 SPIHTالگَزیتن  -3

کٌذ. دس ٍالغ اگش دس یک هدوَػِ تؼت، ثیـیٌِ اًاذاصُ هَخاَد اص یاک     ثٌذی تکشاسی اػتفبدُ هی اص لؼوت SPIHTهتذ 

ؿاَد.   ؿَد. اگش هدوَػِ تمؼین ؿَد ثِ آى كفت هْان دادُ های   حذآػتبًِ هـخق ثیـتش ؿَد، آى هدوَػِ تمؼین هی

ِ   كَستثِ ّبی غیش هْن  ؿَد. هدوَػِ دس غیش ایي كَست كفت غیش هْن دادُ هی  تاش  کَناک ّابی   هتَالی ثاب حذآػاتبً

ّاب سا ثشاػابع اّویتـابى هشتات      ّبی هٌفشد ثشػذ. ایي سًٍذ پیکؼال  گیشًذ تب خبیی کِ ثِ پیکؼل هَسد اسصیبثی لشاس هی

ّب سا کذگزاسی کٌذ  ّبی اسصیبثی اّویت، هؼیشی کِ ثبیذ تَػظ یک کذگزاس گشفتِ ؿَد تب ًوًَِ کٌذ. ًتبیح ایي تؼت هی

 .  [5]ؿَد  هـخق هی

ثٌذی کشدى ثش اػبع اّویت، ًکتِ یک کذگزاسی ثب ّضیٌِ هحبػجبتی کن اػات. دس   ثٌذی ٍ عجمِ ایذُ اػتفبدُ اص لؼوت

 .[5]ؿَد  ّبی اعالػبت ثِ كَست کبّـی فشػتبدُ هی ص کذگزاسیگًَِ ا یيا

ّان   شایت هاَخکی کاِ اص ًظاش هکابًی ثاِ      تَاًذ ثِ صیشثبًذّبیی تدضیِ ؿَد. توابم ضا   ثِ ٍػیلِ تجذیل هَخک تلَیش هی

ّبی هَخک ػلؼِ هشاتجی تـاکیل دٌّاذ. ػلؼاِ     تَاًٌذ دسخت ٍ دس صیش ثبًذّبیی ثب دٍساى یکؼبى ّؼتٌذ هی اًذ هشثَط

ؿاَد داسای نْابس ضاشیت هَخاک      هشاتت دسخت ثشاػبع ػغح سصٍلَؿي اػت. ضشیت هَخکی کِ گشُ ٍالذ ًبهیذُ های 

تاش   ّاب دس سصٍلَؿاي کان    ّب دس سصٍلَؿي ثیـتش ٍ ثشگ تش اػت. دس ٍالغ سیـِ سصٍلَؿي کن ّبی فشصًذاى دس هشثَط ثِ گشُ

 .  [5]ّؼتٌذ 

( ٍ LSPّبی هْان )  ( لیؼت پیکؼلLIP( ،)2ّبی غیش هْن ) ( لیؼت پیکؼل1ؿبهل ػِ لیؼت اػت: ) SPIHTالگَسیتن 

 :[7]ّبی غیش هْن دس عی تکشاس. ایي هتذ داسای هشاحل صیش اػت  ( لیؼت هدوَػ3ِ)

 (m,n)ضاشایت هَخاک دس هکابى         کاِ   ⌊ |    |             ⌋  اٍلیِ: هحبػجِ  کي  یهمذاسدّهشحلِ  (1)

 .         اػت.حذآػتبًِ اٍلیِ سا ثشاثش 

|    |   هشحلِ ثِ تشتیت نیذى: ضشایت هاَخکی کاِ    (2) ّاب سا   سا هـاخق کاشدُ ٍ ػالهات ٍ هکابى آى         

 اػتخشاج کشدُ.



 

4 

 …یبر مبىاسازی تصايیر سىجش از ديری فشردٌ

 فاطمٍ ذاکری، محمدرضا سراجیان

|    |اهیي ثیت ضشایت هَخک هْن bهشحلِ پبالیؾ:  (3) کِ دس هشحلِ لجل هـخق ؿاذُ اػات سا خشٍخای         

 گشفتِ.

 .2سا ثِ اًذاصُ یک ٍاحذ افضایؾ دادُ، همذاس حذآػتبًِ سا ثش دٍ تمؼین کشدُ ٍ ثشگشد ثِ هشحلِ  bتکشاس:  هشحلِ (4)

ٍ  LSPّبی دسختی کاِ دس   ( گش2ُثِ دػت آیذ. دس هشحلِ ) ؿذُ دادُؿَد تب  ًشخ ثیت  تکشاس هی لذس آى( 3( ٍ )2هشحلِ )

LIS  ُهْان دس ًظاش گشفتاِ    ؿاذُ  دادُاص حذآػاتبًِ   تاش  ثاضسگ ؿَد. گشُ ثب اًذاصُ  هغبثك صیش اسصیبثی هی ؿذُ اػترخیش ،

 LIS، دس ؿَد ٍ گشُ غیش هْن ثب حذآػتبًِ فؼلای اگاش توابهی فشصًاذاى غیاش هْان ّؼاتٌذ        رخیشُ هی LSPؿَد ٍ دس  هی

اهیي هشحلِ ثِ تشتیت نیاذى، گاشُ هْان خذیاذ ثاب      bؿَد. ثؼذ اص  رخیشُ هی LIPؿَد، دس غیش ایي كَست دس  رخیشُ هی

ثب یک ثیت ثشای ّش گشُ ثِ هٌظَس کاذ کاشدى    LSP( دس b=1ثشای          )یب     ثشای           اًذاصُ دس سًح 

ّابی   ی اًاذاصُ سٍصسػبً ثِّبی هْن تَػظ یک ثیت ثشای ّش گشُ ثشای  ؿَد. دس هشحلِ پبالیؾ گشُ ّب رخیشُ هی ػالهت آى

ایي اػت کِ اگش یک گشُ ٍالذ غیش هْن ثبؿذ، توبم فشصًذاى آى ثاِ احتوابل    SPIHTیبثٌذ. ایذُ اكلی  هشثَعِ پبالیؾ هی

 تَاًٌذ تَػظ یک ػوجل کذ ٍاحذ کذگزاسی ؿًَذ. یهیش هْن ّؼتٌذ ٍ دس ًتیدِ غ دیبص

 الگَزیتن پیطٌْادی -4

 ثشخَسداسًاذ  یهتفابٍت  تیا ٍ کاِ اص اّو  دّاذ  یها  ؾیًواب  یثبصُ فشکبًؼا  کیسا دس  شیّش ثبًذ کشٍلت تلَ ِ،یپغ اص تدض

 شایا ص کٌاذ،  یها  یثبص شیتلَ یدس ثبصػبص یثبًذ هدتوغ ؿذُ، کِ ًمؾ هْو يیتش يییدس پب شیتلَ یاًشط ـتشی. ث(1)خذٍل

َ  بتیخضئ گشید یحؼبع اػت. ثبًذّب بسیثؼ يیینـن اًؼبى ثِ اعالػبت ثب فشکبًغ پب تاش   ًاشم  یّاب  بعیا سا دس هم شیتلا

کاِ   ساثبًاذّب   یثشخا تاَاى   ثٌابثشایي های   داسد. یتش کن تیاعالػبت حؼبػ يیکِ هؼوَالً نـن اًؼبى ثِ ا دٌّذ یًـبى ه

ثاِ   لیکٌبس گزاؿت. دس اداهاِ، ثاِ تفضا    وبًیداسًذ، هؼتم شیتلَ تیفیثش ک یکو بسیثؼ شیٍ تأث اًذ یضیاعالػبت ًبن یحبٍ

 پشداخت. نیخَاّ یػبص سٍؽ فـشدُ يیهشاحل هختلف ا

 دّی ضسایة کسٍلت ساشهاى -4-1

 ِ،یا . عجاك لبػاذُ تدض  ؿاَد  یها  ِیا تدض یفشکبًؼا  یثاِ ثبًاذّب   غیکشٍلت گؼؼتِ ػش لیثب اػتفبدُ اص تجذ یاكل شیتلَ

 :نیهحبػجِ کٌ شیسا ثِ كَست ص بعیؿوبسُ هم بی یفشکبًؼ یتؼذاد ثبًذّب نیتَاً یه

(8) 3log
2
 nnscales 

 اػت. size(image) = [m,n]کِ دس آى، 

 يیپابئ -فشکابًغ  تی. ضشاCoarse ،Detail  ٍFine: کشد نیثِ ػِ ػغح تمؼتَاى  هی جبًیتمشسا  یاكل شیتلَ ِ،یپغ اص تدض

کاِ   ؿاًَذ،  یًؼاجت دادُ ها   Fineثبال ثاِ  -فشکبًغ تیػغح اػت. ضشا يیتش یکِ دسًٍ ؿًَذ، یًؼجت دادُ ه Coarseثِ 

کشٍلات   تیػابختبس ضاشا   بتیؿًَذ. خضئ یًؼجت دادُ ه Detailهتَػظ ّن ثِ -فشکبًغ تیػغح اػت. ضشا يیتش یشًٍیث

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت1ؿوبسُ  دس خذٍل 512×512یک تلَیش 

 کسٍلت ةی. ساختاز ضسا1 جدٍل

 سطح هقیاس دٍزاى سایص هاتسیس

   3232 1 Cell{1} Coarse 

1216 

2232 

2264 

44128 

1612 

3222 

6432 

12844 

1216 

2232 

2264 

44128 

 32(4×8) 

32(4×8) 

64(4×16) 

64(4×16) 

Cell{2} 
Cell{3} 

Cell{4} 
Cell{5} 

Detail 

   512×512 1 Cell{6} Fine 
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 خالكِ ًوَد: شیثِ كَست ص تَاى یکشٍلت سا ه تیضشا یّب هـخلِ ،یًظش آهبس اص ًمغِ

ؿاذُ، کاِ اص    ثبًاذّب پخاؾ   شیدس ػاب  یاًاشط  هبًاذُ  یثبًذ هدتوغ ؿاذُ اػات. ثابل    يیتش يییدس پب شیتلَ یاًشط ـتشیث .1

 .بثذی یثِ ثبال کبّؾ ه يییپب یّب فشکبًغ

 دس ػغح اٍل هتوشکض ؿذُ اػت. تیهمذاس ضشا ٌِیـیث .2

 دس ػغح آخش هتوشکض ؿذُ اػت. تیهمذاس ضشا ٌِیکو .3

 .بثذی یه ؾیكفش افضا تیتؼذاد ضشا بع،یؿوبسُ هم ؾیثب افضا .4

 گرازی ضسایة کسٍلت  آستاًِ -4-2

ؿَد. پیذا کشدى همذاس هٌبػات   تش اػتفبدُ هی گزاسی ضشایت کشٍلت ثِ هٌظَس حزف ضشایت حبٍی اعالػبت کن اص آػتبًِ

ٍ اگاش ایاي    اػتیشگزاس ٍ هْن اػت. . اگش حذ آػتبًِ کَنک ثبؿذ تلَیش ًْبیی ؿجیِ ثِ تلَیش ٍسٍدی تأثآػتبًِ ثؼیبس 

یي ثجشد. ثِ هٌظَس تؼیایي حذآػاتبًِ اص سٍؽ   اص ثّب سا  م کٌذ ٍ لجِحذ آػتبًِ ثضسگ ثبؿذ هوکي اػت تلَیش سا ثؼیبس ًش

ؿَد. دس ایي سٍؽ همذاس حذآػتبًِ اص ساثغاِ صیاش    کِ ثشای حزف ضشایت ًَیضداس اسائِ کشدُ ثَد اػتفبدُ هی Starckآلبی 

 آیذ: ثِ دػت هی

(9) n
K  

 

( 9دس ساثغِ )
2
n ٍ ٍاسیبًغ ًَیض  کاِ تَػاظ سٍؽ   اػات  یبس ًَیض ضشایت کشٍلت اًحشاف هؼMonte-Carlo   تخوایي

 .]8[اػت 3ّب ثشاثش  ٍ ثشای دیگش همیبع 4ثشای همیبع اٍل ثشاثش  Kؿَد.  صدُ هی

 گزاس ًیض تبثغ ػخت اػت: تبثغ آػتبًِ

 اگش (10)
y

 

 دس غیش ایي كَست








0y

yy

 

 ی ضسایة کسٍلت  ًسهال ساش -4-3

کِ ثِ  ؿَد یه ضشایجی دبدیا تکشٍلت هَخ تیضشا یاػت. ًشهبل ػبص شیتلَ یػبص دس فـشدُ یهشحلِ هْو یًشهبل ػبص

ؿَد. اص  ؾیافضا تیضشا یػبص فـشدُ تیلبثل گشدد یاهش هَخت ه يیاًذ. ا تشاًذ ٍ ثِ لحبػ همذاس هـبثِ لحبػ اًذاصُ کَنک

ّش ثبًذ ثاِ كاَست خذاگبًاِ     تیضشا یػبص ًشهبل ٌذیهتفبٍت اػت، ثْتش اػت فشآ بسیثؼ تلفهخ یثبًذّب تیآًدب کِ ضشا

 اػتفبدُ ؿذُ اػت: یػبص ًشهبل یثشا شیاص ساثغِ ص هغبلؼِ يیکبس، دس ا یساحت ی. ثشاشدیكَست پز

(11) 

cc

cc
c

minmax

min






 

اػات کاِ لاشاس     یجیضاش  cکشٍلت دس آى ثبًذ اػات،   تیهمذاس ضشا يیتش ؾیٍ ث يیتش کن تیثِ تشت cmin  ٍcmaxکِ دس آى، 

 اػت. تیؿذُ ضش ًشهبلهمذاس  cؿَد ٍ  یػبص ًشهبلاػت 

 Detailحرف ضسایة کن اّویت ٍ زًد کسدى ضسایة  -4-4

حبٍی ًَیض ٍ ًضدیک ثِ كفش ّؼتٌذ ثِ ایي هٌظَس ضشایت ایي ػغح سا ّوگی ثشاثاش كافش لاشاس     اکثشاً fineضشایت ػغح 

 کٌین. سا سًذ هی Detailدادُ ٍ ضشایت ػغح 
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 SPIHTکدگرازی ضسایة تا الگَزیتن  -4-5

ًیاض ثاذٍى کذگازاسی رخیاشُ       Coarseکذگزاسی ؿذُ ٍ ضشایت ػاغح   SPIHTثب اػتفبدُ اص هتذ  Detailضشایت ػغح 

 ؿًَذ. صیشا ایي ػغح اص ضشایت، حبٍی اعالػبت صیبدی اػت. هی

 ساشی پیادُ -5

 RADARSATذُ اص ػاٌدٌ  256دس  256ایي الگَسیتن ثش سٍی ػِ تلَیش ثب اثؼبد هختلف اخشا ؿذ: تلاَیش اٍل ثاب اثؼابد    

اص هٌغماِ   HyMapاص ثبًاذ اٍل ػاٌدٌذُ    126دس  126اص ؿاْش کجاک کبًابدا، تلاَیش دٍم ثاب اثؼابد        Cثبًذ  HHلغجؾ 

 .512دس  512ثب اثؼبد  Camera manٍ تلَیش  1999کبلیفشًیب دس ػبل 

َ  ػبصی هجتٌی ثش تجذیل هَخاک همبیؼاِ ًواَدین.     ّبی هتذاٍل فـشدُ ًتبیح حبكل سا ثب سٍؽ  یثاشا  یبسیا اى هؼثاِ ػٌا

هَسد اػاتفبدُ لاشاس گشفات کاِ ثاِ       Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) ًؼجت ؿذُ، یثبصػبص شیتلَ یفیػٌدؾ ک

 Mean( ٍ ّشنِ ایي هؼیبس ثیـتش ثبؿذ ثْتش اػات صیاشا دس هخاشج ایاي هؼیابس، اص     12)فشهَل ذیهحبػجِ گشد شیكَست ص

Square Error(MSE) ِاػتفبدُ ؿذُ اػت کِ ّشنMSE  تاش   تش اػت ٍ کن تش ثبؿذ یؼٌی خغب دس ثبصػبصی تلَیش کن کن

 .ؿَد هی PSNRتش ؿذى هؼیبس  هٌدش ثِ ثضسگ MSEثَدى 

 (12) 

MSE

IMAX
PSNR

2

10log10
 

 کِ دس آى،

(13) 
 

HW

xx

MSE

W

i

H

j

ijij








 1 1

 

xij  ٍxکِ  ij اًذ، ؿذُ یٍ ثبصػبص یاكل کؼلیهؼشف پ تیثِ تشت IMAX      ثیـیٌِ همذاسی اػات کاِ پیکؼال تلاَیش

 ّؼتٌذ. W × Hثِ اثؼبد  شیٍ تلبٍتَاًذ اخز کٌذ  هی

 ًتایج ٍ پیطٌْادّا -6

STW (Spatial-orientation Tree Wavelet  ،)-، هَخاک SPIHT-ّابی هَخاک   سٍؽ پیـاٌْبدی ثاِ تشتیات ثاب سٍؽ    

 GBL_MMC_F (Global-( ٍ هَخاک Adaptively Scanned Wavelet Difference Reduction) ASWDR -هَخاک 

thresholding of coefficients and fixed encoding  )2دس خذٍل ؿاوبسُ   یـٌْبدیپ یتنالگَس یکبسگزاس یتدشث یحًتب 

 فْشػت ؿذُ اػت.

 

 

 

 

 



 

7 

 مهىدسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 

 یطٌْادیزٍش پ یتجست جیًتا صیتِ ًَ گٌالی. ًسثت س2 جدٍل

PSNR(dB) ًُام تصَیس ساشی ًسثت فطسدُ ساشی زٍش فطسد 

 Camera man %60/30 سٍؽ پیـٌْبدی 10/23

 SPIHT 14/1%-هَخک 51/29

 STW 60/1%-هَخک 41/30

 GBL_MMC_F 16/3%-هَخک 69/11

 ASWDR 52/3%-هَخک 29/34

 RADARSAT %25 سٍؽ پیـٌْبدی 69/26

 SPIHT 16/6%-هَخک 99/39

 STW 8/8%-هَخک 65/40

 GBL_MMC_F 6/4%-هَخک 33/26

 ASWDR 29/21%-هَخک 57/44

 HyMap %6/33 سٍؽ پیـٌْبدی 75/69

 SPIHT 3%-هَخک 45/69

 STW 96/0%-هَخک 52/79

 GBL_MMC_F 21/5%-هَخک 48/79

 ASWDR 81/4%-هَخک 21/79

ّبی هاَسد همبیؼاِ کان     سٍؽ پیـٌْبدی دس همبیؼِ ثب سٍؽ PSNRتَاى هـبّذُ کشد کِ اگش نِ ًؼجت  هی 1اص خذٍل 

 PSNRػابصی هماذاس    ّبی دیگش اػت ٍ دس ایي هیضاى فـشدُ ػبصی ثِ هشاتت خیلی ثیـتش اص سٍؽ اػت اهب دسكذ فـشدُ

 حبكل، هغلَة اػت.

  
 )الف( )ب(

  
 )ج( )د( 

  
 )ز( )ش(

-F، هَجکASWDR-: )الف( تصَیس اصلی، )ب( هَجکCamera Manضدُ  ًتایج حاصل اش تاشساشی تصاٍیس فطسدُ -1ضکل

GBL_MMCد( هَجک( ،-SPIHTهَجک )ز( ،-STW زٍش پیطٌْادی )ش( ٍ 
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 )الف( )ب(

  
 )ج( )د(

  
 )ز( )ش(

-F، هَجکASWDR-)الف( تصَیس اصلی، )ب( هَجک: HyMapضدُ  ًتایج حاصل اش تاشساشی تصاٍیس فطسدُ -2ضکل

GBL_MMCد( هَجک( ،-SPIHTهَجک )ز( ،-STW زٍش پیطٌْادی )ش( ٍ 

ّب ٍ  ػبصی ثیـتش دس حفؼ لجِ هـخق اػت، سٍؽ پیـٌْبدی ثب تَخِ ثِ دسكذ فـشدُ 2ٍ  1ّبی  کِ اص ؿکل گًَِ ّوبى

تشی اػت ثیـتش لبثل سٍیت اػات.   ّبی ضؼیف کِ داسای لجِ 2ثَدُ اػت. ایي هؼئلِ دس ؿکل  تَاًوٌذتشاعالػبت تلَیش 

آى  PSNRاهاب ًؼاجت    ؿاذُ اػات  یجبً ثِ عاَس کبهال هحاَ    تمشتلَیش  F-GBL_MMCثِ ػٌَاى هثبل دس سٍؽ هَخک

 ثی تلَیش فـشدُ ًیؼت.تَاى ًتیدِ گشفت کِ ایي هؼیبس ثِ تٌْبیی هؼیبس هٌبػجی ثشای اسصیب ّوچٌبى ثبال اػت، پغ هی

 گیسی ًتیجِ -7

دس تلبٍیش ػٌدؾ اص دٍسی دس ایي هغبلؼِ سٍؿای ثاش    ثِ خلَف ػبصی ثب حفؼ کیفیت تلَیش ثب تَخِ ثِ اّویت فـشدُ

ػابصی تلابٍیش    ثِ هٌظاَس فـاشدُ   Set Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHTهجٌبی تجذیل کشٍلت ٍ الگَسیتن )

ِ   ي،یافضٍى ثش ا دّذ، لشاس هی ذییتأیی الگَسیتن پیـٌْبدی سا هَسد کبسای تدشث حی. ًتباسائِ ؿذُ اػت ّاب   دس هَاخِْ ثاب لجا

کاِ ایاي هَضاَع دس     ؿاَد  یحزف ها  جبًیتمش ؿذُ یثبصػبص شیّب دس تلَ لجِ هحَؿذگیٍ اثش  کٌذ یه لثْتش ػو یلیّن خ

ػابصی ثابالتش    دػت آهذُ ثب تَخِ ثِ دسكذ فـاشدُ  . دس ًتبیح تدشثی ثِاػتکبسثشدّبی ػٌدؾ اص دٍس ثؼیبس هَسد تَخِ 

ػابصی تَػاظ تجاذیل هَخاک دس حفاؼ       ّبی فـشدُ تَػظ ایي الگَسیتن ًؼجت ثِ سٍؽ ؿذُ یثبصػبصایي سٍؽ، تلَیش 

ّب ثؼیبس خَة ػول کشدُ اػت. هـکل ایي سٍؽ پیچیذگی هحبػجبت کشٍلت ٍ ایدابد   لجِ ثِ خلَفاعالػبت تلَیش ٍ 

یٌاذُ تاالؽ ثاشای حال ایاي      دس آگي ثِ دلیل حزف ضشایت کَنک اػات.   ؿکل دس هٌبعك ّناؿکبل هلٌَػی ػَصًی 

 ؿَد. ّبی دیگش کذگزاسی ثش سٍی ضشایت کشٍلت پیـٌْبد هی هـکالت ٍ ثشسػی سٍؽ
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