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حسگری فشرده بیزین با استفاده از ساختار درختی 
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یتم بازسازی سیگنال تنک به کمک -یدهچک روش  الگور

حسگری فشرده بیزین با ساختار درختی تبدیل موجک مختلط در 

 Bessel Kتابع چگالی احتمال  .این مقاله پیشنهاد گردیده است
Form (BKF)،به  ، که دارای دنباله سنگین خارج از مبدا میباشد

یع احتمال پیشین بکار رفته است ارتباط آماری بین . عنوان توز

مقیاسی بین ضرایب موجک مختلط توسط درخت مخفی مارکوف 

 Markov chain Monte استنتاج روشبا . مدل گردیده است
Carlo(MCMC) یع احتما پسین تمام پارامترهای نامعلوم  لتوز

یها نتای .مربوط به ضرایب موجک، استخراج میگردد ج شبیه ساز

دارای عملکردی  TSCW-BCSنشان میدهد که روش پیشنهادی 

 .بهتر از روشهای معروف در این حوزه میباشد

حسگری فشرده بیزین، درخت مخفی مارکوف،  –یدیکلمات کل
یع   Markov chain Monte Carlo، استنتاج Bessel K Formتوز

  مقدمه -۱

 JPEG2000و  JPEG استانداردهای فشرده سازی ماننداستفاده از 

گسترش قابل  در طول دو دهه گذشته، سیگنالها، کردنبه منظور فشرده ] ۱[

در این استانداردها، اغلب نمونه های سیگنال که در  .توجهی پیدا کرده اند

 .یک فرآیند هزینه بر و زمان گیر، گردآوری میشوند، کنار گذاشته میشوند

یکسری نمونه، مجبور به له که بعد از جمع آوری برای حل این مسأ

این تئوری  .ارائه گردید] ۲[کنارگذاری آنها نباشیم، تئوری حسگری فشرده 

فرض میکند که سیگنال موردنظر در یک حوزه خاص تنک میباشد، سپس 

نمونه های کمی که از این سیگنال تنک در دست دارد، با با استفاده از 

حقیقت،  در .بازسازی میکند الگوریتمهای بازیابی، سیگنال را بطور بهینه،

بسیار محدودی نمونه، بطور دقیق بازسازی  سیگنال موردنظر با تعداد

 : عبارت اند ازتکنیکهای موجود در این حوزه دو بخش از ]. ۵-۲[میشود

، کار میکندبهینه سازی  حل معادالتپایه که بر اساس -روش های نرم) ۱

در این  .له میپردازندل مسأزین که با رویکرد آماری به حروش های بی) ۲

له بخش دوم یعنی روش بیزین به حل مسأاده از روشهای مقاله با استف

 .حسگری فشرده پرداخته شده است

له حسگری فشرده را میتوان به این صورت بیان کرد که یک بردار مسأ

 .نمایش داده می شود نامعلوم از ضرایب سیگنال وجود دارد که با 

شرده این بردار ابتدا کاهش بعد داده میشود، بعد مورد در حسگری ف

برای کم کردن ابعاد آن از یک ماتریس به . پردازش و بازسازی قرار میگیرد

. میباشد استفاده میشود که  نام ماتریس حسگری 

 :به صورت زیر خواهد بود  این کاهش بعدرابطه ریاضی 

)۱(  

معموال این . ا مشاهدات حسگری فشرده مینامندر در این رابطه 

 مشاهدات با نویز جمع میشود و در نهایت رابطه به شکل 

)۲(  
 .می باشدگوسی نویز سفید جمع شونده  . در خواهد آمد

له حسگری فشرده با انتخاب یک در حل مسأرویکردهای بیزین 

 
ِ

ین توزیع باید بتواند ا. شروع میشوند ،مناسب احتمال پیشیِن  توزیع

مهمترین . را به خوبی نمایش دهد ویژگیهای ضرایب سیگنال 

در حقیقت باید توزیع انتخاب . ویژگی این ضرایب تنک بودن آنها میباشد

در این  .قله تیز در مبدا باشددارای دنباله سنگین بیرون از مبدا و  ،شده

 .پیشین استفاده شده است برای احتمال Bessel K Formمقاله از توزیع 

 .دارا میباشدبه خوبی  این توزیع ویژگی های ذکر شده را

استنتاج مناسب  مرحله بعد در حل مسأله به روش بیزین، انتخاب یک

این روش استنتاج . برای تخمین احتمال پسین ضرایب سیگنال میباشد

سبات بسته به اینکه هدف در تخمین ضرایب، دقت یا سرعت انجام محا

تخمین ضرایب با دقت  ،بطور مثال اگر هدف. باشد، متفاوت خواهد بود

 Markovباال باشد، یکی از روشهای استنتاج معروف روش استنتاج 

chain Monte Carlo (MCMC) اما این روش دارای سرعت . میباشد

از روشهای استنتاجی که سرعت خوبی دارند . همگرایی خوبی نیست

در این مقاله از روش . اشاره کرد Variational Bayesمیتوان به روش 

MCMC استفاده شده است. 
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 :  زیر می باشد به صورتمقاله این بخش بندی 

به ترتیب  Bessel K Formتوزیع و تبدیل موجک مختلط ۳و ۲در بخش 

تخمین احتمال پسین که شامل تعریف توابع . بطور خالصه آمده است

مورد بررسی قرار گرفته  ۴در بخش  MCMCروش استنتاج پیشین و 

به ترتیب، نتایج شبیه سازی و نتیجه گیری آورده  ۶و ۵در بخش  .است

 .شده است

  مختلط موجک تبدیل -۲

در کارهای انجام شده در حوزه حسگری فشرده، استفاده از تبدیل موجک 

در حالیکه این تبدیل دارای نواقص و . میباشدگسسته، مرسوم 

ر نمایش زوایای مشکالتیاست که از آن جمله می توان به عدم توانایی آن د

به آن اشاره ] ۶[مشکالت دیگر این تبدیل در . از سیگنال اشاره کردمناسب 

به همین دلیل، در این مقاله برای رفع نواقص موجک گسسته  .شده است

 .از موجک مختلط استفاده گردیده است

  BESSEL K FORM توزیع -۳

انتخاب یک توزیع مناسب در روشهای بیزین از اهمیت ویژه ای 

بتواند هیستوگرام ضرایب سیگنال انتخاب شده، اگر توزیع . رخوردار استب

را به خوبی نمایش دهد، بازسازی ضرایب با دقت قابل قبولی انجام 

 Bessel Kدر این مقاله از بین توزیعهای موجود، توزیع  .خواهد شد

Form (BKF)  انتخاب گردیده است، که به خوبی توانمندی نمایش

] ۷[این موضوع در . رایب تنک سیگنال را دارا میباشددنباله سنگین ض

بطور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که این توزیع از 

به مراتب بهتر  ها Alpha Stableو  Generalized Gaussianتوابع 

 .عمل میکند

 :نمایش ریاضی این توزیع به صورت زیر میباشد 

)۳(  

 .تابع تعمیم یافته بسل می باشد  تابع گاما و Γ که

نشان داده شده که تابع تعمیم یافته بسل را میتوان به طور تقریبی به ] ۷[در 

 :صورت زیر نشان داد 

)۴(  

 :به صورت زیر ) ۳(، رابطه )۴(با بکارگیری 

)۵(  

 .خواهد شد

یک تابع دو قله ای خواهد شد که دارای  این رابطه برای مقادیر 

مورد  بنابراین باید در شرایط . هیچ پیکی در صفر نمیباشد

 .گیرداستفاده قرار 

برای تخمین احتمال وان توزیع پیشین به عن) ۵(در این مقاله از رابطه 

اگر وابستگی درون مقیاسی  .استفاده میشودپسین ضرایِب موجک، 

ضرایب موجک نیز درنظر گرفته شود، کیفیت بازسازی ضرایب به مراتب 

در روش پیشنهادی از درخت مخفی به همین دلیل، . ]۸[ بهتر خواهد شد

اسی ضرایب موجک وابستگی درون مقی نمایشمارکوف دوحالته برای 

یب به دو حالت نویز و سیگنال در این مدل، ضرا .ستفاده گردیده استا

حالت نویز با یک ضربه در صفر مدل و حالت . بندی میشوند دسته

نکته اصلی در بکارگیری این  .نمایش داده میشود BKFسیگنال با توزیع 

توجه به با . مزدوج با توزیع گوسی است این توزیع، توزیع، این است که

، گوسی است، اگر توزیع پیشین مزدوج با آن راست نماییاینکه توزیع 

 .]۹[ باشد، توزیع پسین به فرم بسته قابل حصول می باشد

  پسین احتمال تخمین -۴

 تعریف توابع احتمال پیشین متغیرهای نامعلوم  -۴-۱

 توزیع احتمال مربوط به ضرایب موجک در هر مقیاس به صورت 

)۶(  

تابع ضربه متمرکز شده در صفر میباشد که  . می باشد 

 BKFمولفه سمت راست، توزیع  .با مقادیر صفر را مدل میکند  ضرایب

قرار   صفر مورد استفادهمیدهد که برای مدلسازی ضرایب غیرِ را نشان 

درخت مخفی مارکوف دو حالته  این دو بخش نمایش. گرفته است

 پارامتر شکل دهی و  ، نیز نشان دهنده وزن مخلوط  .میباشند

توابع  .پارامتر مقیاس می باشند، که از روی مشاهدات محاسبه میشوند

 :به صورت زیر تعریف می شوند ) ۶(توزیع پارامترهای موجود در 

)۷(  

)۸(  

)۹(  

)۱۰(  

)۱۱(  

)۱۲(  
)۱۳(  

 

  و sدر مقیاس   ضریب والد مربوط به که 

تا به میدهند که توزیع ب مایشوزنهای مخلوط را ن و  ،  .می باشد

-اطالعات ساختاری بین مقادیر فرزند وآنها اختصاص داده شده است 
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والد یک ضریب ن میدهد که اگر مقدار نشا   .والد را نشان میدهد

این  .صفر باشد، با احتمال باالیی، خوِد آن ضریب هم صفر خواهد شد

را نشان  کوچک در درخت موجکتوزیعهای پیشین،گسترش مقادیر 

 Tree Structure Complex بلوک دیاگرام روش پیشنهادی .میدهند

Wavelet-Bayesian CS (TSCW-BCS)   آمده است) ۱(در شکل. 

Original 
Signal

Reconstructed
SignalDT-CWT

MCMC 
Inference:
Based on 
BKF Prior

IDT-CWT

 بلوک دیاگرام روش پیشنهادی:۱شکل 

 :روش پیشنهادی شامل مراحل زیر میباشد 

از سیگنال مورد نظر، تا سطح دلخواه، تبدیل موجک مختلط  )۱

 .گرفته میشود
به اندازه قابل توجهی از مرحله قبل، ابعاد بردار بدست آمده  )۲

 .کاهش می یابد
 BKFبر اساس توزیع اولیه  MCMCاستنتاج در این مرحله،  )۳

 .، طراحی می گرددانتخاب شده
تخمین  تخمین توزیع احتمال پسین پارامترهای نامشخص، )۴

 .، در اینجا انجام میشودضرایب سیگنال موردنظر
عکس تبدیل موجک مختلط  به منظور بازسازی سیگنال اولیه، )۵

 .اعمال میگردد بر ضرایب تخمین زده شده

 ایب موجک مختلطدر تخمین ضر MCMCاستنتاج - ۳-۲

] MCMC ]۱۰توزیع احتمال پسین با استفاده از روش استنتاج 

به منظور افزایش سرعت همگرایی، از روش  .تخمین زده می شود

MCMC در این روش توزیع هر نمونه تنها . سلسله مراتبی استفاده میگردد

 .از تمام متغیرهای تصادفی بدست می آیدبه کمک نمونه قبلی 

با توزیع ) ۱۳(تا ) ۸(باتوجه به این که توزیعهای تعریف شده در 

دارای فرم بسته خواهند آنها  گوسی مزدوج میباشند، توزیع پسین مربوط به

در روش پیشنهادی،  .رت تحلیلی قابل استخراج می باشندوصبود و به 

از رابطه زیر  MCMC توزیع پسین مربوط به ضرایب موجک در هر تکرار

 :تبعیت میکند 

)۱۴(   

 :توسط روابط زیر بدست می آیند ) ۱۴(پارامترهای موجود در 

)۱۵(    

 می باشد، و  که 

)۱۶(  

)۱۷(  

. بعدی، می باشد ، امین ستون از ماتریس  j، که 

 :به صورت زیر می شود ) ۱۳(تا ) ۹(ین توزیع پسین مربوط به بنابرا

  

)۱۸( 

  

)۱۹( 

  

)۲۰( 

  

)۲۱( 

 . برای 

 

)۲۲( 

 . برای 

 

)۲۳( 

 . برای 

سازیهاشبیهنتایج-۴

، مورد ]۱۱[روش پیشنهادی به کمک پایگاه داده شرکت مایکروسافت 

با چندین روش  TSCW-BCSپیشنهادی  روش. ارزیابی قرار گرفته است

 L1_LS: معتبر در حوزه حسگری فشرده مقایسه گردیده که عبارت اند از 

]۱۲[ ،SPGL1 ]۱۳۱۴و[ ،SL0 ]۱۵[ ،BCS ]۹[ ،TSW-CS ]۱[ و ،

 ].۱۷وvariational Bayes ]۱۶روش 

 خطای بازسازی را نشان میدهد که از رابطه ) ۲(شکل 

 .باشد ، میتصویر بازسازی شده ، تصویر اولیه  که بدست می آید

 TSCW-BCSمشخص است، روش ) ۲(همانطور که از شکل 

 .دارای کمترین خطا در مقایسه با روشهای دیگر می باشد
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زمان مورد نیاز برای بازسازی توسط هر یک از روشها را ) ۳(شکل 

 .این زمان رابطه مستقیم با پیچیدگی محاسباتی دارد. نشان میدهد

 
 .CSخطای بازسازی بر اساس تعداد نمونه های :۲شکل 

 
 .CSی، بر اساس تعداد نمونه های زمان موردنباز برای بازساز :۳شکل 

به عنوان استنتاج استفاده شده  MCMCچون در روش پیشنهادی از روش 

مقدار زمان مورد دارد،  Gibbsونه بردای مکه الگوریتمی تکرار شونده با ن

، روش پیشنهادی به غیر )۳(در شکل . نیاز برای همگرایی زیاد خواهد بود

به زمان با سایر روشها نیاز  ، در مقایسهRVMو  TSW-CSاز روش 

 کمتری برای بازسازی دارد

یکی از مزایای روشهای بیزین، توانایی آنها در استخراج میله های خطا می 

تخمین زده شده می  ضریِب  ، معیاری از عدم قطعیِت میله های خطا. باشد

 TSCW-BCSبرای روش پیشنهادی ) ۴(این میله ها در شکل  .باشد

، میزان این عدم قطعیت CSافزایش تعداد نمونه های با . رسم شده است

مقدار میله های خطا ) ۴(درنتیجه در بخش ب از شکل . کاهش می بابد

 .کاهش پیدا کرده است

 
 .  CSنمونه  ۱۰۰۰میله های خطا برای ) الف

 
 .  CSنمونه  ۸۰۰۰میله های خطا برای ) ب

 .نمایش میله های خطا برای روش پیشنهادی:۴شکل 

، ضرایب موجک تخمین زده شده )۵(شکل  ،دید بصری ای پیدا کردنبر

 .با روش پیشنهادی را نشان میدهد

 
 .  CSنمونه  ۲۰۰۰ضرایب تخمین زده شده برای ) الف
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 .  CSنمونه  ۶۰۰۰ضرایب تخمین زده شده برای ) ب

، CSبا افزایش تعداد نمونه های هانطور که در شکل نشان داده شده، 

به همین . ن زده شده به مقدار واقعی شان نزدیکتر میشوندضرایب تخمی

 .دلیل میزان خطای بازسازی کاهش می یابد

 یریگ جهینت -۵

براساس موجک مختلط  TSCW-BCSروش پیشنهادی در این مقاله، 

در این روش برای مدلسازی سیگنال از درخت مخفی  .ارائه گردید

با روش استنتاج  .گردیداستفاده  BKFمارکوف دو حالته با توزیع پیشین 

MCMCداشتن دنباله سنگین در توزیع  .، ضرایب موجک تخمین زده شد

منجر به مدلسازی بهتر سیگنال و در نتیجه تخمین دقیق تر  BKFپیشین 

نتایج شبیه سازیها نشان میدهد که روش پیشنهادی . توزیع پسین آنها شد

 SL0، ]۱۴و۱۳[ SPGL1، ]۱۲[دارای کمترین خطای بازسازی نسبت به 

]۱۵[ ،BCS ]۹[ ،TSW-CS ]۱[ و روش ،variational Bayes 

این روشها جزء معروفترین روشها در حوزه حسگری . می باشد ]۱۷و۱۶[

 .فشرده بیزین هستند
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