
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 

 

 

 فشرده سازی تصویر با استفاده از تکنیک های داده کاوی

 

 2 سید مصطفی شیخ االسالمی ،1سید مهدی شیخ االسالمی

 sheikholeslami@msc.araku.ac.ir-m ،نرم افزار،دانشگاه اراک کامپیوتر  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی 1

 mostafasheykh@yahoo.com، سمنان، دانشگاه مخابرات ، میدانکارشناس ارشد مهندسی  2

 چکیده

نیاز اساسی به فشرده سازی اطالعات جهت استفاده از آنها نمود  ،گردددر دنیای امروز با توجه به حجم عظیم اطالعاتی که ایجاد می

در بحث فشرده ... قابل استفاده است. ر، داده ها، فیلم وهای مختلف از جمله تصویفشرده سازی در زمینه بیشتری پیدا کرده است.

حث ایجاد مدل های جدید برای ذخیره در ب دچار افت کیفیت نشود.فشرده سازی باید به گونه باشد که سازی فیلم، صدا و تصویر 

یک مدل فشرده سازی تصویر سعی در ایجاد  پروژهدر این های داده کاوی است. یکی از جدید ترین روش ها استفاده از تکنیک ،سازی

دار شدت ها )مقپیشبینی داده با استفاده از تکنیک های داده کاوی ابتدا مدلی برای  با استفاده از تکنیک های داده کاوی شده است.

قرار  f(x,y)مقدار خروجی در  گردد، سپس بر اساس مدل ایجاد شده با ورودی مورد نظر)مختصات نقاط(نور پیکسل ها( ایجاد می

چرا که  .یستقابل قبول ن یفشرده ساز یروش برا ینتوان گفت که استفاده از ا یپروژه م ینحاصل از ا یجبا توجه به نتا گیرد.می

 .یستکاهش حجم، به مقدار مطلوب ن ینباال است و همچن یاربس یفیت،افت ک

  یساز ی،فشردهکاو یر،تصویر،دادهپردازش تصو کلیدی:واژگان 
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 مقدمه

فشرده سازی تصویر یک برنامه کاربردی جهت فشرده 

-سازی داده بر روی تصاویر دیجیتال است. هدف از فشرده

سازی تصویر کاهش اضافات یک تصویر با افت کیفیت حداقلی 

 تصاویر است.تر تصویر جهت ارسال و ذخیره سازی سریع

هایی از جمله این روزها فشرده سازی تصویر برای برنامه

های داده ضروری است. در این انتقال و ذخیره سازی در پایگاه

نوشتار به بررسی چند الگوریتم فشرده سازی، ارائه یک 

 کاوی و مقایسه اینالگوریتم فشرده سازی جدید بر پایه داده

 الگوریتم ها خواهیم پرداخت.

به خوبی اهمیت و ارزش فشرده سازی را نمایش  1ول جد

 دهد.می

 ای چندرسانه ای غیر فشرده و زمان مورد نیاز برای انتقالانواع داده-1جدول 

داده چند 

 ایرسانه
 سایز یا زمان

bpp  یا 

bps 

اندازه غیر 

 فشرده

باند پهنای 

 انتقال
 زمان انتقال

یک صفحه 

 متن
 A4برگه 

وابسته به 

 کیفیت است
4.8 KB 

32-64 

Kb/page 
1.1-2.2 

sec 

صحبت با 

 تلفن
10 sec 8 bps 80 KB 64 Kb/sec 22.2 sec 

تصویر سیاه و 

 سفید
512 ×512 8 bpp 262 KB 

2.1 

Mb/image 
73 sec 

512 تصویر رنگی ×512 24 bpp 786 KB 
6.23 

Mb/image 
219 sec 

تصویر 

 پزشکی
2048 ×1680 12 bpp 5.16 MB 

41.3 

Mb/image 
1434 sec 

تصویر 

SHD 
2048 ×2048 24 bpp 

12.58 

MB 
100 

Mb/image 
3495 sec 

در بخش دوم به معرفی چند روش فشرده سازی تصویر 

پرداخته خواهد شد. سپس در بخش سوم انگیزه طرح و مبدا 

هایی گردد. در بخش چهارم به روشتحقیق مشخص میاین 

 اند می پردازیم. درکه در اجرای این تحقیق به کار گرفته شده

های های موجود و الگوریتمبه مقایسه الگوریتم 5بخش 
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به نتیجه گیری و  6پیشنهادی پرداخته و در نهایت در بخش 

 پیشنهاد کارهای آتی پرداخته خواهد شد.

 سازیهای فشردهروش

 2و با اتالف 1فشرده سازی بدون اتالف

، عکس بازسازی شده losslessدر طرح های فشرده سازی 

پس از فشرده سازی، از نظر عددی با عکس اصلی یکسان 

تنها می توان به مقدار  losslessاست. گرچه با فشرده سازی 

کمی از فشرده سازی دست یافت )عکس را  مقدار کمی 

 lossyفشرده ساخت( عکسی که با استفاده از فشرده سازی 

بازسازی می شود، نسبت به عکس اصلی دچار کاهش کیفیت 

می شود. اغلب اوقات این امر به این دلیل است که طرح فشرده 

ا حذف می کند. با این سازی به طور کامل اطالعات زائد ر

قادر به دست یابی به فشرده سازی بسیار  lossyحال، روش 

تواند عکس را به مقدار بیشتری فشرده بیشتری می باشد )می

کند(. تحت شرایط نمایش معمولی، هیچ اتالف محسوسی 

 .است( losslessمشاهده نمی شود )در ظاهر 

 4و تبدیلی 3فشرده سازی پیشگویانه

پیشگویانه، اطالعاتی که در حال حاضر موجود  در رمزگذاری

و  شودیش بینی مقادیر آینده استفاده میهستند، برای پ

اختالف آنها به رمز تبدیل می شود. از آنجا که این امر در 

عکس یا حوزه ی مکان انجام می شود، پیاده سازی آن نسبتا 

 ساده بوده و به آسانی با ویژگیهای تصویر محلی مطابقت پیدا

 Differential Pulse Code می کند.

                                                      
Lossless 1 

Lossy  2 

Modulation(DPCM)  یک مثال خاص )یا دقیق( راجع

 د.به رمزگذاری پیشگویانه می باش

در ابتدا عکس از  Transform codingاز سویی دیگر، در 

حالت نمایش در حوزه ی مکان با استفاده از برخی روش های 

دیل تب تبدیل معروف و مشهور به نوعی دیگر از نمایش عکس

تبدیل یافته را به رمز تبدیل می کند. مقادیر می کند و سپس 

 این روش فشرده سازی اطالعات بزرگتری را در مقایسه با

روش های پیشگویانه در بر می گیرد، هر چند با مقدار 

 محاسبات بیشتر و پیچیده تر.

 روش کد گذاری یک سیستم معمولی به چه صورت است؟

فشرده سازی عکس از سه جزء که سیستم معمولی برای یک 

به طور نزدیکی با یکدیگر در ارتباط هستند، به نام های 

و  Quantizer، ب(  Source Encoderالف(

تشکیل شده است. فشرده سازی با  Entropy Encoderج(

کردن  decorrelateاستفاده از اعمال یک تبدیل خطی برای 

و  تبدیلاطالعات عکس، کوانتیزه کردن نتیجه ی ضرایب 

entropy coding ضرایب کوانتیزه شده انجام می گیرد. 

Source Encoder )تبدیل خطی( 

در طول سالیان متمادی، گونه های مختلف تبدیل های خطی 

پیشرفت پیدا کرده اند)بهبود یافته اند( که شامل تبدیل فوریه 

(، تبدیل کسینوسی DFTگسسته)

predictive 3 

transform 4 
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و [ 13](DWT،تبدیل ویولت گسسته)[1(]DCTگسسته)

 بسیاری دیگر می باشد که هر یک از آنها مزایا و معایبی دارند.

 Entropy Encoder 

Entropy encoder ی مقادیر کوانتیزه شدهlossless  را

به مقدار بیشتری فشرده می کند تا در نهایت به مقدار فشرده 

سازی بیشتری دست یابد. این روش از یک مدل برای محاسبه 

ی دقیق احتماالت برای هر ضریب کوانتیزه شده و تولید یک 

کد مناسب بر پایه ی این احتماالت استفاده می کند، بنابراین، 

وچکتر خواهد بود. جریان کد خروجی از جریان کد ورودی ک

Entropy encoder  هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می

 arithmetic encoderو  Huffman encoderگیرند، 

هستند، گرچه برای عملکرد هایی که شامل اجرای سریع 

 simple run-length eencoding(RLE)هستند، 

 بسیار موثر است.

 انواع مختلف فشرده سازی 

 jpeg  استاندارد کدگذاری فشرده سازی تصویر بر اساس

 DCTتبدیل 

اخیرا به  JPEG/DCTفشرده سازی عکس ها به روش 

برای فشرده سازی  Jpegعنوان استاندارد شناخته شده است. 

عکس های کامال رنگی یا سیاه سفید گرفته شده از طبیعت و 

 صحنه های دنیای واقعی طراحی و ایجاد شده است.

برداری از این روش، عکس در ابتدا به بالک های  برای بهره

تقسیم می شود.یک تبدیل  8*8غیر همپوشانی شده ی 

اعمال  ( بر هر یک از بالک هاDCTگسسته ی کسینوسی)

 ی مکان بهمی شود تا پیکسل های سطح خاکستری در حوزه

                                                      
psycho visual 1 

ضرایب با استفاده  ضرایبی در حوزه ی فرکانس تبدیل شوند.

ارد که شامل رفتار استاند شدهکوانتیزه  طبق جدول یک نسبت

JPEG  می می باشد، نرمال سازی  1شواهد روانی بصریبا

نظمی در حالت زیگزاگ در کنار  شوند. ضرایب کوانتیزه شده با

گیرند تا مقدار فشرده سازی بیشتری با مییکدیگر قرار 

 run lengthمانند  losslessاستفاده از استراتژی 

coding، arithmetic coding  یاHuffman coding 

صورت گیرد. رمزگشایی فرایندی معکوس رمزگزاری است. 

برای رمزگزاری و  JPEGبنابراین، فشرده سازی به روش 

رمزگشایی تقریبا زمان برابری نیاز خواهد داشت. الگوریتم 

 JPEGهای رمزگزاری/رمزگشایی که توسط گروه مستقل 

آزمایش عکس هایی از دنیای واقعی  ، برای[4ارائه شده است ]

موجود هستند. از دست رفتن اطالعات تنها در فرایند کوانتیزه 

یک جدول  JPEGسازی ضرایب اتفاق می افتد. استاندارد 

برای همه ی عکس ها تعریف می کند  8*8کوانتیزه سازی 

که ممکن است عمل مناسبی نباشد. برای دست یابی به [. 4]

 ایی عکس های مختلف با مقدار فشردهکیفیت بهتر رمز گش

، ممکن است یک جدول DCTسازی یکسان با استفاده از 

کوانتیزه سازی قابل انطباق به جای استفاده از جدول کوانتیزه 

 سازی استاندارد مورد استفاده قرار بگیرد.

 waveletفشرده سازی تصویر با استفاده از تبدیل  

 تبدیل ویولت چیست؟ 

توابعی هستند که در طول یک بازه ی زمانی محدود ویولت ها 

تعریف شده و دارای مقدار میانگین صفر هستند. ایده ی اصلی 

( را به tتبدیل ویولت این است که هر تابع دلخواهی مانند )

عنوان یک بر همنهی از مجموعه ای از ویولت ها یا توابع پایه 
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ت فرزند از یک ویولای نمایش دهد. این توابع پایه ای یا ویولت 

نمونه ی تنها که ویولت مادر نامیده می شود، به وسیله ی 

انبساط یا انقباض)بزرگنمایی( و جا به جایی)شیفت پیدا 

کردن( به دست می آیند. برای مثال، تبدیل ویولت گسسته 

جزء می  nکه شامل  x(n)ی یک سیگنال با طول محدود

شود. برای نمایش داده می  n*nباشد، با یک ماتریس 

 د.مراجعه نمایی ی( ساده و بسیار خوب ویولت به معرفی)آشنای

 چرا فشرده سازی با ویولت؟ 

با وجود تمام مزایای فشرده سازی بر اساس طرح های 

JPEG که بر پایه یDCT باشند، یعنی سادگی، عملکرد  می

رضایتبخش و موجود بودن سخت افزار برای اجرای مقاصد 

ون نقص و کاستی نیستند. از آنجا که خاص؛ این طرح ها بد

عکس ورودی باید به بالک هایی تقسیم شود، همبستگی در 

به خصوص شوند. این امر طول مرزهای قسمت ها محدود نمی

های بالک بندی  artifactایجاد باعث های پایین در نرخ بیت

. گرچه اثرات نمایش داده شده است 1شکل   که درشود می

کاهش  LOTبالک بندی در عکس های فشرده شده با روش  

پیدا کرده، اما افزایش محاسبات پیچیده ی چنین الگوریتم 

را توجیه  DCTبه جای  LOTهایی، جایگزینی گسترده ی 

 نمی کنند.

 

 .دهدرا نمایش می blockong artifactکه  dc: تصویر بازسازی شده فقط با استفاده از اجزای b : تصویر اصلیa -1شکل  

در طول سالیان گذشته، تبدیل ویولت به طور گسترده و به 

طور عام در پردازش سیگنال و به طور خاص در تحقیقات 

مربوط به فشرده سازی عکس ها  پذیرفته شده است. در 

بسیاری از عملکردها، طرح هایی که بر پایه ی ویولت هستند، 

موجب بهبود عملکرد دیگر طرح های کد گزاری  مانند طرحی 

است، می شوند. از آنجا که نیازی نیست  DCTکه بر پایه ی 

تا عکس ورودی را قسمت بندی)به بالک هایی تقسیم( 

نماییم، و عملکردهای پایه ای آن طول متغیری دارد، طرح 

های کدگزاری ویولت در مقدار فشرده سازی های باالتر، مانع 

از قسمت بندی به صورت مصنوعی می شود. کد گزاری بر 

تحت تبدیالت و خطاهای رمزگشایی قوی تر  اس ویولتاس

می باشد و همچنین انتقال تدریجی عکس ها را تسهیل می 

تطابق پذیری بهتری  HVSکند. عالوه بر آن، با مشخصات 

طرح های  ، آنها ----------دلیل ماهیت ذاتی دارند. به 
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و  مقیاس پذیریبرنامه نویسی ویولت، برای عملکردهایی که 

ب ، بسیار مناسپذیری افت کیفیت برای آنها مهم استتحمل 

 می باشند.

 VQفشرده سازی با روش 

یک بردار کوانتیزه کننده از دو عملیات تشکیل شده است که 

 اولی رمزگذاری و دومی رمزگشایی می باشد. عملیات

رمزگزاری یک بردار ورودی دریافت می کند و شاخصی از 

را دارد، به عنوان خروجی کلمه ی رمز که کمترین اعوجاج 

اری با ارزش گذ نشان می دهد. در این مورد، کمترین اعوجاج

بین بردار ورودی و هر یک از کلمات رمز موجود در  ی فاصله

codebook  یافت می شوند. زمانی که نزدیک ترین کلمه ی

فرستاده می  کانالرمز یافت شد، شاخص آن کلمه ی رمز به 

ی کامپیوتر، شبکه های ارتباطی افظهتواند حمی کانال) شود

زمانی که رمزگزار شاخص کلمه ی رمز را دریافت  .و ..... باشد(

می کند، آن شاخص را با کلمه ی رمزی همبسته جایگزین 

 .می کند

برای فشرده سازی عکس این   VQایده ی بنیادین)اساسی( 

را در اختیار بگیرد که از بردارهای  codebookاست که یک 

ای که هر یک ی شده ای تشکیل شده است. به گونهرمزگزار

از این بردارها می تواند یک گروه از قسمت های عکس با اندازه 

( را نشان دهد. استفاده می شود m=4)معموال از  m*mی 

ها در ابتدا به بخش های ای از عکسیک عکس یا مجموعه

m*m که به صورت بردارهای شوند شان تقسیم میغیر همپو
2m نامیده می  1بردار آموزشمایش داده می شوند، که تایی ن

 می تواند بسیار بزرگ باشد. آموزششوند. اندازه ی بردارهای 

                                                      
Training vector 1 

 آموزشبردار  16384از  512*512برای مثال یک عکس 

 تشکیل شده است.

این است که تعداد کمی بردار   codebookهدف از طراحی

نامیده  512یا  256با اندازه های  کدرا  که بردارهای  2نمایشگر

، به خدمت آموزشمی شود را از مجموعه ای از بردارهای 

بگیرد. روش رمزگزاری به این صورت است که نزدیک ترین 

را برای هر یک از قسمت  codebookموجود در کد بردار 

مربوط در عکس، برای  4*4های غیر همپوشانی شده ی 

رمزگزاری جست و جو می کند. مهمترین کاری که صورت 

می باشد. تطبیق پذیر  codebookمی پذیرد، طراحی یک 

Nasrabadi  و King  خالصه ی مفیدی از ،VQ  را ارائه

نشان می دهد  Chen[11]می دهند. مقایسه ی 

codebook الگوریتم  که بر اساسLBG [11] علی رغم 

بیشتری نسبت به طرح های دیگر  PSNRمقادیر معموال 

برای آموزش یک  LBGدارد. در این مقاله ما از الگوریتم 

codebook  برای رسیدن به ضریب  256*256با سایز

 استفاده می کنیم. bpp 1.5فشرده سازی 

 ی طرحانگیزه و پایه

ه با استفاداساس کار در داده کاوی به این صورت است که 

ها از های آموزش یک مدل برای تخمین سایر دادهاز داده

هایی که در آینده به مدل داده های تست و دادهجمله داده

خواهید برای مثال فرض کنید می گردد.شود ایجاد میمی

ن علت افت تحصیلی را تشخیص داده و با استفاده از آ

دانشجویانی که ممکن است دچار افت تحصیلی شوند 

افت تحصیلی آنها شناسایی و تدبیری برای جلوگیری از 

representative 2 
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های گذرانده شده، بیندیشید. اطالعاتی از جمله رشته، ترم

معدل و ... را جمع آوری کرده و پس از ایجاد مدل متوجه 

ترم معدل آنها  4شوید که دانشجویانی که بعد از گذشت می

است و در دانشکده فنی مشغول به تحصیل  13کمتر از 

هستند احتمال باالیی دارد که دچار افت تحصیلی شوند. لذا 

با این دسته از دانشجویان جهت جلوگیری از افت تحصیلی 

 کنید.جلساتی برگزار می

حال فرض کنید میخواهید لیست دانشجویان و اینکه 

را به جایی دیگر احتمال افت تحصیلی در آنها وجود دارد 

به این صورت است که روش اول برای انتقال ارسال کنید. 

تمامی داده ها را به طور کامل انتقال دهید. هزینه این روش 

نامیم. روش دوم به این صورت است که می cost(data)را با 

به جای انتقال همه اطالعات ابتدا مدل را انتقال دهیم 

cost(model) که تشخیص در آنها  و سپس رکورد هایی

 cost(missed)و آن را  اشتباه بوده است را انتقال دهیم

 بنامیم. پس داریم:

cost(data)=cost(model) + cost(missed)

1معادله    

در صورتی که مدل به خوبی آموزش  1با توجه به معادله 

داده شود تا دقت آن در حال آموزش باال برود و خطای آموزش 

شود. اگر کم می cost(missed)ی هزینهکاهش پیدا کند 

 حجم مدل ساخته شده کم باشد به طوری که :

cost(model) < cost(data)  
2معادله    

ها را انتقال توان با حجم کمتری دادهدر این صورت می

توان داده ها را مدل در مقصد میداد. و صرفا با استفاده از 

که از قبل -بازسازی کرد. به این صورت که همان ورودی ها 

-قرار میمدل انتقال داده شده در اختیار  -مشخص هستند

 .(2شکل  ) شودگیرد و با استفاده از مدل اطالعات بازیابی می

 

 انتقال مدل بر اساس داده کاوی -2شکل  

-در مقاله پیش رو سعی بر این شده است تا با استفاده از روش

مدل به بازسازی تصویر کاوی و ایجاد یک دادههای مختلف 

در این راه ابتدا سعی بر این بود تا  .پرداخته شود توسط مدل

به بازیابی تصویر پرداخته شود اما با توجه  losslessبه صورت 

A B

A?

B?

C?

10

0

1

Yes No

B1 B2

C1 C2

X y

X1 1

X2 0

X3 0

X4 1

… …
Xn 1

X y

X1 ?

X2 ?

X3 ?

X4 ?

… …
Xn ?
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به حجم مدل ایجاد شده مجبور به استفاده برای فشرده سازی 

در بخش بعدی روش های استفاده  شدیم. lossyبه صورت 

-با استفاده از داده کاوی بررسی می شده جهت فشرده سازی

 گردد.

 سازی با استفاده از داده کاویفشرده -4

ارائه گردید، تصمیم بر آن  3با توجه به آنچه در بخش 

های داده کاوی به شد تا هر تصویر را با استفاده از الگوریتم

تبدیل شود. هر مدل جهت  1بندییک مدل برای کالسه

های ورودی و خروجی است. کالسه بندی نیازمند ورودی

استفاده شده در این مدل مختصات پیکسل هاست. هر تصویر 

گردد که به اضای هر مختصات مقدار به این صورت ذخیره می

 f(x,y)شود. به عبارت دیگر تصویر به صورت آنها ذخیره می

تصویر های مختصات پیکسل yو  xگردد که ذخیره می

 هستند.

 

 مدل های داده کاوی برای فشرده سازی عکس ورودی و خروجی -3شکل  

 

 داده کاویکالسه بندی در روش های  4-1

از آنجا  ها و روش های گوناگونی است.کاوی دارای شاخهداده

 نیاز بهدر فشرده سازی عکس کاوی که برای استفاده از داده

 چند روشبخش کالسه بندی می باشیم، در این بخش صرفا 

 گردد.کالسه بندی معرفی می از

 درخت تصمیم 4-1-1

فرض کنید یک مدل برای پیش بینی و کالسه بندی ایجاد 

کرده ایم. در صورتی که این مدل با توجه به قوانین کالسه 

                                                      
classification 1 

کاوی بر اساس یک درخت تنظیم شده باشد که بندی و داده

 مشخص کنیم کهبا استفاده از این درخت در نهایت بتوانیم 

ما به چه کالسی متعلق است، یک درخت تصمیم  ورودی

قسمتی  4شکل   جهت کالسه بندی ورودی ایجاد نموده ایم.

 در نهایتدهد که از یک نمونه درخت تصمیم را نمایش می

های آن به دسته پستاندار و هر حیوان را با توجه به ویژگی

 کند.غیر پستاندار تقسیم می

مدل ساخته شده بر 

 اساس داده کاوی
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 درخت تصمیم جهت کالسه بندی حیوانات -4شکل  

 naive bayesالگوریتم 

 های آموزشدر این الگوریتم با توجه به احتماالتی که در داده

های آموزش گردد و ایجاد مدل، هر ورودی با دادهبررسی می

های مختلف احتمال تخصیص به کالسشود و بررسی می

برچسب کالس به کالسی گردد. در نهایت بررسی می

فرض  یابد که بیشترین احتمال وقوع را دارد.اختصاص می

کنید برای مثال پستانداران و غیر پستانداران، یک حیوان به 

شود که خونگرم و بچه زا است. داده می naïve bayesمدل 

در صورتی که ورودی های فوق به مدل داده شود، مدل 

غیر پستاندار بودن را مشخص احتمال وقوع پستاندار بودن و 

 . مثال:کندمی

P(پستاندار| زابچه  0.2=(خونگرم,

P(غیر پستاندار| زابچه  0.2=(خونگرم,

 .شود.در این صورت برچسب چنین حیوانی پستاندار می

 KNN (K Nearest Neighbours)الگوریتم 

مدل بر اساس داده های زمان آموزش و همچنین در این روش 

ت در حقیق .شودداده ها به یکدیگر ایجاد میبر اساس شباهت 

داده هایی که به یکدیگر شباهت دارند در همسایگی یکدیگر 

اشد. باین همسایگی دارای تعاریف مختلفی می گیرند.قرار می

ازجمله همسایگی به صورت فاصله اقلیدسی، منهتن، سیتی 

. یک داده که به مدل ارسال شود مدل با توجه به  بالک و ...

همسایگی آن داده )داده های شبیه تر  Kمعیار شباهت بین 

 Kبه این معنا که  گیری می کند.رای به ورودی در آموزش( 

شوند و هر برچسب داده ای بررسی میی شبیه به ورودی داده

که تعداد بیشتری داشته باشد به عنوان برچسب ورودی در 

و نوع شباهت در این نوع از  Kشود. مقدار نظر گرفته می

 ود.شبندی متغیر است و تعیین آن به کاربر سپرده میکالسه
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 (GAالگوریتم ژنتیک )

الگوریتم ژنتیک که برگرفته از مباحث زیست شناسی است 

 شناسایی سیستم کاربرد دارد.در حل مسائل بهینه سازی و 

 . در شناساییدهدمراحل الگوریتم ژنتیک را نشان می 5شکل  

 رایب سیستم توسط الگوریتم ژنتیک، ابتدا یک تابع پیش بینی

گردد، سپس با استفاده از بهینه سازی در سیستم ارائه می

شود تا خطای تابع با مقادیر اصلی ژنتیک تالش میالگوریتم 

یابد که خطای مدل کاهش یابد. این عمل تا زمانی ادامه می

 گردد کمتر شود.از حد مشخصی که توسط کاربر معین می

 

 مراحل الگوریتم ژنتیک -5شکل  

 شبکه عصبی

کاوی با شبکه عصبی به صورت یک جعبه سیاه برخورد دادهدر 

ه حل ب گردد. شبکه عصبی با الهام از شبکه عصبی انسانمی

به  شبکه عصبی کند.مسائلی از جمله کالسه بندی کمک می

ه شود کعنوان یک ابزار مدل داده غیر خطی در نظر گرفته می

-ها را میبین ورودی و خروجی تواند روابط بسیار پیچیده می

  تواند کشف کند.
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 ابزارهای استفاده شده در اجرای قسمت های مختلف

 و متلب #Cبرنامه نویسی  

با توجه به کتابخانه های آماده در متلب که برای استفاده از 

قسمت از  2شبکه عصبی، در این  الگوریتم ژنتیک و همچنین

 متلب استفاده شده است. 

، درخت تصمیم و الگوریتم KNNدر قسمت های الگوریتم 

naïve bayes  زبان برنامه نویسی نیز ازC#  و در محیط

  ویژوال استودیو استفاده شده است.

 Accord.netفریمورک 

قابل اجراست،  #Cدر محیط برنامه نویسی این فریمورک که 

الگوریتم  گردد.استفاده می 1کارهای یادگیری ماشینجهت 

اجرا گردیده است شامل  Accord.netهایی که با استفاده از 

KNNو ، درخت تصمیم naive bayes  است. در این

ها که در ضمایم کد های آنها ارائه گردیده است، با قسمت

کالسه بندی مورد نظر اجرا گردیده  Accord.netاستفاده از 

 است.

 Gzipفشرده سازی 

ایجاد گردیده  Accord.netمدل هایی که با استفاده از 

را دارا می باشند. اما  serializationاست همگی قابلیت 

-تر از حجم عکس ایجاد میاین مدلها دارای حجمی بزرگ

تعبیه  #Cکه در  Gzipنماید که با استفاده از الگوریتم 

  شده است حجم مدل کم گردیده است.

                                                      
Machine learning 1 

بررسی الگوریتم های پیشنهادی و مقایسه با سایر الگوریتم 

 موجود های

با توجه به اینکه برخی از الگوریتم ها خروجی بسیار 

کردند و خروجی به هیچ وجه شباهتی با نامناسبی ارائه می

تصویر اولیه نداشت پارامتر زمان برای آنها در نظر گرفته 

 نشده است.

 شبکه عصبی 

 2( مدل ارائه شده 3شکل  همانطور که پیشتر ذکر شد )

را محاسبه  f(x,y)را دریافت، و در نهایت مقدار  yو  xورودی 

کد متلب مورد نیاز برای مدل را نمایش  1نماید. ضمیمه می

 دهد.می

نتیجه تولید شده با استفاده از شبکه عصبی بسیار با تصویر 

های شبکه عصبی اصلی تفاوت داشت. لذا از بررسی قسمت

ت گردد که کیفیکنیم. صرفا به این بسنده میصرف نظر می

عکس بسیار نامناسب است. پس کاهش حجم در این مدل 

بررسی نگردید. چرا که تصویر خروجی هیچ شباهتی به تصویر 

 اولیه نداشت.

 الگوریتم ژنتیک

کروموزوم های الگوریتم ژنتیک برای  3شکل  با توجه به 

 تصویر به صورت زیر معین گردیده است.

X Y F(x,y) 

در الگوریتم ژنتیک حجم تصویر به طرز بسیار قابل توجهی 

تصاویر به حجم نگهداری کاهش یافت. به طوری که حجم 

کرد. اما تصویر خروجی هیچ چند عدد اعشاری بسنده می

این  برایشباهتی با تصویر اولیه نداشت. لذا پارامتر های زمان 
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الگوریتم در نظر گرفته نشده است. هرچند که با استفاده از 

توان امید داشت که حجم تصویر یک تابع برازندگی خوب می

 شود. به حد بسیار خوبی کم

 دهد.کد متلب مورد نیاز برای مدل را نمایش می 2ضمیمه  

 naive baze الگوریتم 

 naiveاشاره شد الگوریتم  2-1-4همانطور که در بخش 

bayes مدلی برای پیش ها بر اساس احتماالت وقوع داده

-با توجه به اینکه الگوریتم کند.بینی اطالعات استخراج می

گردد تصویر به تصویر بعد ارائه میهایی که از این بخش به 

اولیه شباهت دارد )در بعضی موارد کامال مشابه تصویر اولیه 

نمایش داده  6شکل  ابتدا تصویر اولیه نمونه را که در  است(

کیلوبایت  1141حجم تصویر برابر با  ت در نظر بگیرید.شده اس

 است.

 

 تصویر اولیه ورودی الگوریتم ها – 6شکل  

با استفاده از الگوریتم ایجاد شده خروجی تصویر  1شکل  

naive bayes   2:53.16است. زمان اجرای الگوریتم نیز 

گردد که کیفیت تصویر به مشاهده می گردیده است.محاسبه 

لیت وجود کنسبت تصویر اولیه بسیار نامناسب است. با این 

 314برابر مدل خروجی حجم  تصویر قابل درک است.

مقداری  jpegکیلوبایت است که در مقایسه با فشرده سازی 

ویر کیفیت تص مدل،حجم قابل قبول  با وجودقابل قبول است.

بسیار ضعیف  jpegو همچنین زمان اجرای آن در مقایسه با 

 naive bayesکد مربوط به الگوریتم  3ضمیمه در  است.

 ارایه شده است.

 

 naive bayesتصویر خروجی الگوریتم  -1شکل  

 درخت تصمیم

سعی بر این شد که از درخت ی مدل های داده کاوی در ادامه

خروجی با استفاده از الگوریتم  8شکل   تصمیم استفاده گردد. 

زمان اجرای الگوریتم   دهد.درخت تصمیم را نمایش می

گردد که کیفیت مشاهده میمحاسبه شده است.  6:56.11

تصویر دقیقا مشابه کیفیت تصویر اولیه است و هیچ تغییری 

در کیلوبایت شد.  11521ردد. حجم مدل برابر گمشاهده نمی

حجم مدل نه تنها این شرایط با وجود عدم افت کیفیت، 

ان همچنین زمکاهش نیافته است بلکه بیشتر هم شده است. 

الت این حاجرای این الگوریتم به میزان بسیار زیادی باالست. 
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توان از این دهد که برای فشرده سازی تصویر نمینشان می

کد مربوط به الگوریتم درخت  4در ضمیمه  استفاده کرد.روش 

 تصمیم ارایه شده است.

 

 خروجی درخت تصمیم -8شکل  

 KNN(K Nearest Neighbour)الگوریتم 

زمان  دهد.را نمایش می KNNالگوریتم خروجی  9شکل  

کیفیت تصویر محاسبه شده است.  1:11.11اجرای الگوریتم 

به مقدار محسوسی کاهش یافته است. حجم مدل ارائه شده 

حجم ذکر شده از حجم  کیلوبایت است.1681با این روش 

صلی تصویر کمتر است. با این وجود به نسبت فرمت فشرده ا

در  مقدار فشرده سازی به شدت ناچیز است. jpegسازی 

 ارائه شده است. KNNکد مربوط به الگوریتم  5ضمیمه 

 

 KNNخروجی الگوریتم  -9شکل  

 نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت روش فوق با 

ایر نسبت به سشده است استفاده روند اجرایی که در این مقاله 

 روش ها دارای حد اقل یکی از دو ضعف زیر است:

 افت کیفیت باالتر 

 عدم کاهش حجم به اندازه کافی 

درخت تصمیم صفر برای مثال اگر چه افت کیفیت در حالت 

است، اما حجم تصویر نه تنها کاهش نیافته که افزایش نیز 

با وجود کاهش حجم  naive bayesداشته است. یا در حالت 

بسیار خوب تصویر با افت کیفیت بسیار زیادی مواجه می شود. 

 گردد.تصویر هاله ای از تصویر اولیه میبه نحوی که 

با استفاده از تکنیک های روش های فشرده سازی  2 جدول

 کند.را با یکدیگر مقایسه میداده کاوی 

وان تحجم میو کاهش در نهایت با توجه به میزان افت کیفیت 

 روش قابل قبول تری است. اگر چه نسبت ،KNNروش گفت 

میزان حجم را به  ،به سایر روش های فشرده سازی تصویر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 

 

دهد اما تصویر با افت کیفیتی قابل کاهش میمقدار کمتری 

 گردد.قبول مواجه می

توان گفت با روش های اجرا شده در این پروژه، در نهایت می

فشرده سازی به نحوی که کارایی و کاهش حجم مناسب 

ه توان به این نکتین میهمچن پذیرد.داشته باشد صورت نمی

اینکه زمان اجرای الگوریتم های ارائه اشاره کرد که با توجه به 

-شده در این پروژه بسیار باالتر از روش های موجود بود، نمی

 توان به عنوان یک روش مناسب از آنها استفاده کرد.

 پیکسل 511×1192تصویر با ابعاد  برای یکاو داده از استفاده با شده یبررس و موجود یها تمیالگور سهیمقا - 2جدول 

 (subjectiveکیفیت) (KBنسبت فشرده سازی) (min)2دیکودو  1کدزمان  الگوریتم

 بررسی نگردید. صویر شباهتی با تصویر اصلی نداردبه دلیل اینکه ت شبکه عصبی

 تصویر شباهتی با تصویر اصلی ندارد بررسی نگردید.به دلیل اینکه  الگوریتم ژنتیک

Decision tree 4:11 عالی)بدون افت کیفیت( شودندارد. حجم بیشتر می 

Naive Bayes 2:15 5.13 هاله ای از تصویر اصلی 

KNN 1:29 1.13 
اما تصویر دارای افت کیفیت 

 قابل قبول است

 

 lenaبر روی تصویر  موجود یساز یفشرد یروشها ریسا با KNN روش سهیمقا -3جدول 

 (subjectiveکیفیت) (KBکاهش حجم) (secزمان کد و دیکود ) الگوریتم

Jpeg200 1.4 5.88 افت کیفیت بسیار کم 

Wavelet 1.2 3.16 افت کیفیت کم 

VQ 6.1 3.3 افت کیفیت متوسط 

KNN 29 1.13 افت کیفیت زیاد 

                                                      
code 1 

decode 2 
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