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ر بر اساس   ی تصو  ي فشرده ساز     ي ن برا  ی نو  ین مقاله روش    ی ا   : ده یچک 
 روش  ن ی در ا   .  دهد   یارائه م       Image Inpaintingر ی م تصو یترم   ي ها متد 
ول   ی نگ نخست تصو  ی کد  ل   یر ا نا  به منظور کاهش اطالعات،           ز شده و  یه آ

حذف   ، با دقت مناسب است      یاب ی از آن که قابل باز           یی ه ها یاح ن   ری مقاد  
 يات الزم برا      یحذف نشده بعالوه جزئ          یسپس اطالعات نواح       .  شود   یم 

. شوند  یا انتقال، کد م      ی   ي ز ره سا یحذف شده به قصد ذخ        ینواح    یاب ی باز  
ز         در کدگشا     استفاده ا ترم   ی با  تک   ی م تصو یک متد  اطالعات     ه بر یر و با 

متد  .  شوند  یم  ي حذف شده بازساز       یه نواح   یر اول   ی استخراج شده از تصو       
 يبوده و در راستا         یل جزئ  یفرانس  ی بر معادالت د       یاد شده مبتن   ی م یترم  

ز     یک سی هدف    فشرده سا رو      ی ا   است   شده  یطراح    ي ستم  روش   ين 
 م به نسبت فشرده    ی ر مرجع امتحان شده و توانسته ا            ی از تصاو     ي تعداد   

ن ی ا  ي ای ج گو ی نتا ن یم همچن یدا کن  یدست پ   1:40  هباال از مرتب        ي ساز 
و هم از لحاظ        ي فشرده ساز    است که روش حاضر هم از لحاظ بازده                   

 JPEG  لمث قدرتمند     ي تجار   ي ها   با روش     یر خروج یتصو يت بصریفیک
  .سه استیقابل مقا

 ،)Image Compression(ریتصـو  يفشـرده سـاز   :يدیکل يواژه ها
ــرم ــویت ــ)Image Inpainting(ر یم تص ــان ی، افزونگ  Spatial(  یمک

Redundancy.(  

   مقدمه -۱
. ننده استیش آن به بیر نمایجاد تصاویدر ا یاز آن جا که هدف اصل     

ننده از یباز موجود در آن به هدف یزان اطالعات مورد نین میبنابرا
 یر میدر تصو ين رو فشرده سازیاز ا. دارد یبستگ ریمشاهده آن تصو

دهد  یش میر نمایتصو را که یچرا که تمام اطالعات. تواند با اتالف باشد
انسان  بینایی یعیبه طور طب یحت. ستیت نیاهم يننده دارایاز نظر ب

ل یاز اطالعات آن را تشک يادیر که بخش زیاز تصو یاتینسبت به جزئ
ر یکاهش اطالعات زائد تصو ين برایبنابرا. ندارد یتیدهند حساس یم
  .حذف کرد را يبصر يها ین افزونگیتوان ا یم

ش آن ها یر از نحوه نمایموجود در تصاو يها یافزونگ از گرید ینوع     
در دو  يکه نقاط گسسته ا ،کسل هایر توسط پیک تصوی. شودیحاصل م

 ینسبت داده م کسلیبه هر پ يمقدار .شود یش داده میبعد هستند نما
) ير سطح خاکستریدر تصاو(از شدت نور  ينه بردارکه حاصل نمو شود

 یعیر طبیتصاو. ه در آن نقطه استیر اولیتصو)  یگر رنیدر تصاو( ا رنگی
ا منظره موجود در یل شده اند که سطوح اجسام یتشک ییمجزا یاز نواح
ن سطوح یاز آنجا که رنگ و شدت نور در ا. دهد یر را نشان میتصو
 ییباال یاز همبستگ ین نواحیموجود در ا يکسل هایبا ثابت است پیتقر

 یکی در یکسل را به طور اتفاقیک پیاگر  که يبه طور .برخوردار هستند
ر ین مقدار آن با مقادیقیب به یم به احتمال قریانتخاب کن ین نواحیا از
ن یاز ا. ک استیآن ها نزدار به یا بسیاست  يمجاور مساو يکسل هایپ

 ياز برایکسل ها به عنوان اطالعات مورد نیر همه پیمقاد يدارجهت نگه
 یکند که ناش یم لیما تحم يبه داده ها يادیز یزونگر افیش تصوینما
 .است اد شدهی یمکان يها یهمبستگ از

اساس               طالعات  م     ری تصو  یا ا  ر        یر د ن  ا ح     تو ا ز   ینو ک ی (   ي مر
ک ی که انتقال از        یی افت جا  ی   ) ری تصو  ي لبه ها  کوچک حول      یگی همسا 

در  .  رد یگ  یگر صورت م   ی گر با مقدار د     ی ه د یک مقدار به ناح       ی ه با  یناح  
ر ییکند و هم نحوه تغ       یه هم شکل آن را مشخص م       یک ناح  ی   واقع مرزِ     

 ری با داشتن مقاد     .  دهد   یه را نشان م     ین ناح  ی مجاور به ا      یر از نواح     ی مقاد  
 نی برا  بنا  . کرد   ي بازساز    ا  ر  آن   یتوان سطوح داخل        یم  ي ه مرز  یدر ناح    

ر ی ش تصو ی نما  ي است که برا     یاطالعات     تمام   ي ر حاو  ی تصو   ي مرز   ینواح   
دهد که از سه       یرا نشان م      یر ساختگ ی ک تصو ی الف   -شکل ا .  الزم است    

 دهد که    یا نشان م    ر ر ی ب همان تصو    -1شکل .  است  ل شده یه تشک یناح  
اطالعات     یکسل نگه داشته شده و باق       یپ  9به عرض     ي ه مرز  یناح   در آن    

ک از  ی هر   ي مرز   شار اطالعات     تمشخص است که با ان      .  حذف شده است    
 نجا عرضِ ی ا  در  .  شود  یساخته م   الف-1ر یتصو  ها درون آن به هیسه ناح

در   کسل انتخاب شده است،       یپ  9ش ی امکان نما     به جهت   ي مرز   هیناح  
  .ن کارکرد را داردیهم زینکسل یپ 2که عرض  یحال

 ین نواح   ی ا  ن سببی اد است و به ا     ی رات ز   ییها تغ   لبه   یگی در همسا         
م یحرکت کن    لبه   ي اما چنانچه در راستا          . است   ي اد ی اطالعات ز      ي حاو  

 یسطوح داخل عالوه بر لین دلیبه ا .میکن یمشاهده نم یرات چندانییغت
 یمکان   یگافزون     وجود دارد و          یهمبستگ ز یها ن  لبه    ي در راستا      ، ینواح   
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 يگری اطالعات مهم د       ي ها حاو    لبه اما   .  خواهد داشت      یاطالعات را در پ         
که   زین  گ    شامل  هستند  جهت  و  ها    ي ریشکل  اطالعات    ی ا  . است   آن  ن 

 یدهد و در حالت کل          یرا نشان م      لبه و تنها مختصات نقاط       مقدار ندارد        
ر ی را در آن مشاهده کرد چون معموال در تصاو                    یخاص  یتوان افزونگ        ینم 

  .کنند ینم يرویباشد پ ینیش بیکه قابل پ یلبه ها از شکل خاص
مقدار موجود در مرزها را                اطالعات     اگر بتوان اطالعات جهت و                   
 ها را  لبه  در جهت     یحاصل از همبستگ     ینگ توان افزو       یک کرد م   یتفک 

 ينمونه ها    ها معلوم باشد،     لبه    محل نقاط     که  یدر صورت    .  حذف نمود     زین 
لبه   آن   تواند کل     یم  آن    ي در نقاط ابتدا و انتها           لبه  یر مقطع عرض  ی مقاد  

 ین نقاط را نقاط منبع م         ی ما ا  .  کند  ي ساز را باز     متناظر   ي مرز   هیو ناح   
را  لبه   ي راستا   رات عمود بر     ییو تغ   ي مرز  ه یناح    مینکه بتوان   ی ا  ي برا   . مینام  

 زِی ه متما یست در محل نقاط منبع از هر دو ناح               ی با  یم م یکن  ي بازساز   
و  لبه ها  محل   اطالعات       2  شکل .  مینمونه داشته باش       لبه مجاور آن       
 .دهد ینشان م 1ر شکل یتصو يرا برا نقاط منبع

و  JPEG [1] ندبا اتالف موجود مان يفشرده ساز يروش هادر       
JPEG2000 [2]  ل موجک یا تبدیگسسته  ینوسیل کسیتبدنخست

ل هستند یتبد بِیضرا ن اطالعاتیا ،شود سپس یر اعمال میتصو يرو
ل حذف یهدف از اعمال تبد. شوند یزه میا کوانتیکه حذف شده 

ل یب تبدیه کردن اطالعات در ضرادکسل ها و فشرین پیب یهمبستگ
دارند  یب مقدار کوچکیراضن یاکثر ا یعیر طبیاغلب تصاو يبرا. است
ا به مقدار یاعوجاج آن ها را حذف کرد  یتوان با قبول کم ین میبنابرا

. ن امر استیاز هم یز ناشین روش ها نیاتالف ا .زه نمودیکوانت یمشخص
نسبت به  یقید دقیدارند اما د ییباال یهدن روش ها بازیاگر چه ا

 يدهند چرا که مبنا یبه ما نم یمکان يها یونگکاهش افز یچگونگ
  .ا موجک استیل به حوزه فرکانس یها تبد در آن یکاهش همبستگ

توان  یده استوار است که مین ایبر ان مقاله یدر اروش ارائه شده       
له یه را به وسیرا حذف نمود و کل ناح یهمبستگ يدارا یاطالعات نواح

بر  ینمبت ن روشیاطالعات در ا یابیباز .ردک یابیاز آن باز یینمونه ها
ها به طور  کین تکنیا .است 1ریتصو یابیانیا می مین ترمینو يک هایتکن

از  ير است که اطالعات آن به هر نحویاز تصو ینواح يدر بازساز عمده

                                                                 
1 Image Inpainting or Interpolation 

ن اطالعات ممکن یا. شوند یاستفاده م ا مخدوش شده استین رفته یب
خاص از  یئیشا پاك کردن ی يزاست به عمد و به قصد فشرده سا

ا به یدر طول مخابره  یا امکان دارد به صورت اتفاقیر حذف شوند یتصو
ه  یم عموما بر پایترم يهاروش . ن برودیاز ب یمیر قدیتصاو یعلت کهنگ

از مرتبه دو به باال هستند  PDE2 یجزئ با مشتقات لیفرانسیت دمعادال
ه مورد یمجاور ناح یواحدر نر یر تصویمقاد ن روش هایدر ا .[4],[3]

 در نظر گرفته يک مسئله مقدار مرزی يط مرزیبه عنوان شرا یابیباز
ل یفرانسیمعادله د حل به ه مورد نظریدر ناح یابیانیبه منظور م و شده

  .شود یاد شده پرداخته می يط مرزیبا شرا یمناسب
  مقاله نیدر چند يفشرده ساز ير برایم تصویده استفاده از ترمیا      

بلوك  يباز ساز يبرا یروش [5] مرجع در. [7]-[5] استفاده شده است
سنده به یارائه شده که نو ن مخابرهیحدر  JPEGاز دست رفته  يها
 JPEGباال بردن بازده  يش پردازش براین روش به عنوان پیت ایقابل

شده و بلوك ها در  يه بلوك بندیر اولینجا تصویدر ا. است اشاره کرده
در  یابیجهت باز. دشون یم يطبقه بند يا ساختاری ینوع بافتدو 

ک روش یباشد از  يبلوك مورد نظر ساختار که یرنده در صورتیگ
ک روش یباشد از  یاستفاده شده و اگر بافت PDEبر  یم مبتنیترم
استفاده  [5]مشابه  يده ایاز ا [6] در .شود یاستفاده م 3ب بافتیترک

ب یترک يم آن با الهام از روش هایه روش ترمن تفاوت کیبا ا شده است،
به  اطالعات لبه ها ن روش یر اد .است 4يریبر سرمشق گ یافت مبتنب

م ارائه یشود و در روش ترم یم فظح يبازساز يعنوان اطالعات الزم برا
  .شود یشده از آن ها استفاده م

ظور م به منیک ترمیکنم از تیبه طور مستق [7] ارائه شده در روش      
م یترم از روش [6] و [5]که در  ی، در حالاست بهره گرفته يفشرده ساز
ر یتصو. شود یموجود استفاده م يروش ها يش پردازش برایبه عنوان پ

که بتوان کل سطح مثلث  يشود بطور یه میتجز یمثلث یه به نواحیاول
 شاراز معادله انت یابیانیم يبرا. کرد یابیانیرا با استفاده از رئوس آن م

                                                                 
2 Partial Differential Equation 
3 Texture Synthesis  
4 Exemplar-Based Texture Synthesis 

  ب  الف
 يمرزها) ب. هیر با سه ناحیک تصوی) الف. 1شکل 

  .کسلیپ 9ر الف با عرض یاستخراج   شده تصو
  

  ب  الف
خطوط . الف-1شکل  ينقاط منبع و مرزها برا) الف. 2شکل

  ).الف(بزرگ شده شکل ) ب. دهدیزها را نشان ماه مریس
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 یابیباز یتواند لبه ها را به نحو مناسب یاستفاده شده که م 1ناهمسانگرد
  .کند
به طور مستقل به عنوان  [7]همانند  ن مقالهیروش ارائه شده در ا     

نحوه  که در آن [7]کند اما بر خالف  یعمل م يک روش فشرده سازی
به  ریتصو هیبر اساس تجز میترم ياز برایرد نوات میا حذف جزئیانتخاب 

 يهااستفاده ساختار ن کار بایا در روش ما شود یانجام م یمثلث ینواح
ن ین در ایهمچن .ردیپذ یانجام م لبه ها هستند ر که همان خطوطیتصو
ر ینظ يده ایچیاستفاده از معادالت پ ياطالعات به جا یابیباز يبرا مقاله

همان  یعنی نادر حالت ما انتشارهمسانگرد از معادله نا انتشارمعادله 
ب حجم محاسبات و ین ترتی، به اعادله ساده الپالس استفاده شده استم
مانند  ن مقالهیم ایدر روش ترم .ابدی یکاهش م به مراتب آن یدگیچیپ

کمک گرفته شده  ریتصو يبازساز يبرا از اطالعات لبه ها [6]مرجع 
ه یاولر یبا تصو یر خروجیتصو يساختار هاشود  ین کار باعث میا. است

ن یبه ا. نشود يدچار اعوجاج ساختار يو روش فشرده ساز باشد یکی
اعوجاج حاصل از اتالف  متوسط يفشرده ساز يدر نسبت ها سبب

ر خواهد بود که یشدت نور تصور یشتر در مقادیاطالعات در روش ما ب
 اعوجاج در نسبت به يت کمتریانسان اهم یینایستم بیس يبرا

  .ساختارها دارد
. شده است یبررس PDEبر  یم مبتنیات روش ترمییجز ادامهر د      

ارائه شده در قسمت کدکننده و  يعملکرد روش فشرده ساز 3در بخش 
 نشان داده شده یج عملینتا 4کدگشا شرح داده شده است و  در بخش 

 .میپرداز یمقاله م يریجه گیبه نت 5ان در بخش یپا راست و د

  ریم تصویترم -۲
ست که ر ایاز تصو يه ایناح یابیانیم ،ریم تصویهدف از ترم      

م بر جا یاز ترم یکه آثار نا مطلوب ين رفته به طوریاطالعات آن از ب
 Dباشد که در دامنه  يریتابع شدت نور تصو 0uشودفرض . نماند
است که اطالعات  D⊂Ωحفره  ير حاوین تصویا. ف شده استیتعر
م یکه ترم uر یم تصویخواه یم). 3شکل ( رون آن نامعلوم است د

 0uبرابر  Ω−Dم که مقدار آن دریابیب ياست را طور 0uشده 
  .دداشته باش يدار یات معنیومحت Ωبوده و در 

 حول   D⊂εاطالعات موجود در مرز             تواند با انتشار        یم  ن کاریا      
دو   یاب یان یک مسئله م   ی در واقع با        . انجام شود     Ω  به درون      Ω  هیناح  
 يکننده برا      نهیکم افتن  ی م با  یمسئله ترم     [8]در   .  میروبرو هست      ي بعد 

ارائه      Total Variationر مدل شده که بر اساس مدل          ی ز  ي تابع انرژ     
  .شده است

)1(    

م یر ترمیجواب مسئله و تصوکند  نهیکه رابطه باال را کم uاز  يمقدار
زان یست که ما uان یجمله اول انتگرال اندازه گراد .شده خواهد بود

                                                                 
1 Anisotropic Diffusion  

سنجد و جمله دوم  یم میه ترمیرا در ناح شده ير بازسازیتصو یهمگن
 ε يمرز  یگیه در همسایر اولیم شده و تصویر ترمیاختالف تصو يانرژ

م یه ترمید است اما اگر ناحیهمگن مف یم نواحین روش در ترمیا. است
  .ندارد یملکرد خوبمثل لبه ها باشد ع یخط يشامل ساختار ها

وط لبه انتشار اطالعات در جهت خط يبرا یتمیالگور [3]مقاله      
ر یز PDE  یل جزئیفرانسیمعادله د ارائه کرده که از حل  ε در موجود
  .شود یم حاصل میه ترمیدر ناح

)2(  
u 0آن  هیم شده است که مقدار اولیر ترمیتصوu نشان  ∇⊥.است

),( يان عمودیدهنده گراد xy اپراتور الپالس  ∆و. است ∂−∂
22
yx عات در نظر از اطال ینیبه عنوان تخم uنیالپالس. است ∂+∂

در  یعنیان یدر جهت عمود بر گراد ن اطالعاتیا ست وشده ا گرفته
ساختارها عملکرد  ين متد در بازسازیا. ابدی یجهت ساختارها انتشار م

  .دارد یمناسب
در مورد  یچ اطالعاتین است که هیم فرض بر ایترم يدر روش ها     
وجود ندارد که  ینین تضمیست بنابرایم موجود نیه ترمیات ناحیمحتو
مثل فشرده  يدر کاربرد. ه باشدیر اولیم شده مشابه تصویر ترمیتصو
که ممکن است  ییتا جا یر خروجیم که تصوین هستیازمند این يساز
به  ین کاربرد دسترسین که در ایبا توجه به ا. ه باشدیر اولیه تصویشب
باشد را از آن  ازینکه مورد  یتوان هر اطالعات یه وجود دارد میر اولیتصو

ر شامل یتصو يجهت بازساز الزمدر روش ما اطالعات  .استخراج کرد
از است که روش یل تفاوت در مسئله نیبه دل. نقاط منبع و لبه ها است

  .میکن یم متناسب با کاربرد مورد نظر طراحیترم
 یدو نواحاز  یکی Ωه یناح شودفرض  3به عنوان مثال در شکل     

 اطالعات ما. ه استین ناحیمرز ا ε. ب باشد-1بسته موجود در شکل 
ε م اطالعات یخواه یمم و یرا نگه داشته اΩ يرا از رو ε یابیباز 
 یرات کمییاد و تغیز یهمبستگ ستیبا یم اطالعات بدست آمده .میکن

 یل میتبد Ωر در یز يمسئله ما به مسئله مقدار مرز. اشدداشته ب
  .شود

)3(  
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 میمسئله ترم یحالت کل. 3شکل
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0u ه است که در یر اولیمقدار تصوε همانطور . شده است ينگه دار
بر . معادله الپالس در دو بعد است) 3(شود معادله  یکه مشاهده م
 استفاده شد، [7]ا آنچه در ی) 2(ل یم مرسوم از قبیت ترمخالف معادال

 است و افتهیکامال توسعه  معادله الپالس يو عدد یلیحل تحل يتئور
  .استده یبه اثبات رس زین پاسخ آن ییکتایوجود و 

) ε( له اطالعات مرزیم به وسیتوان یل باال نشان داد که میتحل      
با دو  يمرز ینواح اما در روش ما. میکن يرا بازساز آن داخل ینواح

آن  يلبه ها آن و جهت يپارامتر نقاط منبع موجود در کرانه ها
 يبازساز يمرز هیناح ن خودیش از ایاز است که پیمشخص شده و ن

با  يجهت مواز در يمرز ینواح در uبر اساس آنچه گفته شد . شود
 يمشابه باز ساز يمرز ینواح ين بازسازیندارد بنابرا یراتییتغ ا لبهیمرز 
له ئنجا مسیا در یول .که در بخش قبل شرح داده شد است یه درونیناح
ن مسئله را یا یکل ينما 4شکل . است ک بعد و در جهت لبه های در

ا نقاط منبع است که چون ی یینقاط انتها 2µو  1µ. دهد ینشان م
 يمرز یمنحن Γخط . منطبق شده اندبرهم مرز بسته است  یمنحن

از ین يبازساز يو ما به آن  برا دهد یلبه را نشان م ریمساست که 
و  1µه نقاط منبع یر ناحدله اطالعات موجود یم به وسیخواه یم .میدار

2µ ر لبه یمس یو به کمک منحنΓ يه مرزیاطالعات ناح ε  را
  .ش دادینما يتوان به صورت پارامتر یرا م Γ. میکن يبازساز

)4                       ()}(),(),{( tgytfxyx tttt ===Γ  

f  وg هستد بر حسب پارامتر  یتوابعt یکه منحن Γ ف یرا توص
 یرا م ε يه مرزیناح در u یابین حالت مسئله بازیدر ا .کنند یم

  ر نوشتیز يه اتوان به صورت مسئله مقدار کران

  
  
)5(  

dl یل طول  در جهت منحنیفرانسید Γ م یخواه یاست که ما م
 یمماس بر منحن کهی بردار nrاگر . مم باشدینین جهت میرات در اییتغ

   .میدار باشد
  
)6(  
  

 یف میر تعریبه صورت ز) 5(در معادله  Γ یمشتق در جهت منحن
  .شود

)7(  

کند و  یم يرا باز ساز ε ،Ωله اطالعات یبه وس) 3(معادله      
نکه یا يبرا. کند یم يزسازاب Γو  2µو  1µتوسط  را ε) 5(معادله 

),(م تابع یک معادله مدل کنیم کل مسئله را با یبتوان yxλ  را در
ε∪Ω میکن یف میر تعریبه صورت ز.  
  
)8(  
  

ر در تمام یز یمعادله کل )8(با استفاده از  )5(و ) 3(ب معادالت یاز ترک 
  .دیآ یبدست م ε∪Ω میترمدامنه 

  
)9(  
  

 یمکان يها یافزونگ يم در بازسازیف کننده مسئله ترمیتوص) 9(معادله 
داده  يط کرانه ایشرا) 9(در . باشد یمحذف شده در روش ارائه شده 

د یآ یبدست م ε) 5(حل مسئله  از. است) 5(شده مربوط به مسئله 
 یلین حل تحلیابنابر. است) 3(مسئله  يط مرزیبه نوبه خود شرا ε که

استفاده از  با) 3( و سپس حل) 5(شامل دو مرحله حل ) 9(مسئله 
مسئله  يد در حل عددیم دیاما همانگونه که خواه. است) 5( یخروج

ر د يمختصر ين کار توسط دستکاریاز است، ایک مرحله نیتنها ) 9(
  .سر شده استیم) 3(موجود در حل معادله الپالس  يعدد يمتدها
انتشار در  يک معادله انتشار در حالت مانا است که الگوی) 9(معادله      

 یرا م) 9( یفرم زمان. افته استیر ییآن با توجه به کاربرد مورد نظر تغ
  .ر نوشتیتوان به صورت ز

)10(  

 1µر موجود در یگذشت زمان مقادن است که با یا) 10(ر معادله یتعب 
 Ωو سپس در  εج در  یکه منابع اطالعات هستند به تدر 2µو 

را به  یهمگن ین انتشار به صورت نرم بوده و نواحیا. ابندی یانتشار م
م انتشار یاطالعات در تمام گستره ترم t→∞آورد تا در  یوجود م

توجه شود که . ه صفر شودیدر آن ناح) 10(افته و طرف راست معادله ی
 2µو  1µر منابع اطالعات یتنها مقاد uيبازساز يبرا)  10(و ) 9(در 
ازمند جهت انتشار اطالعات یما ن) 7(و ) 6(ا توجه به ست بین یکاف

  .دیآ یبدست م Γله یه به وسم کیهست
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  ارائه شده يروش فشرده ساز یاگرام کلیبلوك د. 6شکل
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  يب عددیتقر 2-1
فرم  5کسل نشان داده شده در شکل یپ 3×3با توجه به ماسک     

  .ر خواهد بودیمعادله الپالس به صورت ز يتفاضل مرکز
  
  
  
  
  
 
 
  

)11(  

M  وN هر  يبه ازا. ر استیعرض تصو و  نشان دهنده طولدر رابطه باال
 معادله  يوجود دارد پس حل عدد) 11(ک معادله به صورت ینقطه 

که  شود یل میمعادله و مجهول تبد M×Nک دستگاه یالپالس به حل 
را ) 9(م معادله یوانتنکه بیا يما برا. قابل حل است يتکرار يبا روشها
را به  Cب یم و ضرایده یرش منقطه گست 8را به ) 11(م، یحل کن
  .میکن یر به آن اضافه میصورت ز

  
  
)12(  
  

  .شوند یف میر تعریبه صورت ز Γو  λله یبه وس Cب یضرا
  
)13-1(  
  
  
)13-2(  
  

ه یدر ناح Γ يدر راستا عدب نقاط قبل و بیضر tc+1و  tc−1ور از ظمن
ε 1 يدر واقع به ازا .است=λبیضرا لبه ها یگیدر همسا یعنی 

ه نقاط یب بقیمقدار است و ضرا يدارا Γ يدر راستا يو بعد ینقاط قبل
 یل میتبد Γ يدر راستا يک بعدیصفر هستند و معادله به صورت 

 لیتبد )11( يمعادله الپالس دو بعد بهمعادله  λ=0 يشود و به ازا
  .شود یم

  ارائه شده يروش فشرده ساز -۳
به  یمکان يها یبر حذف افزونگ یحاضر مبتن يروش فشرده ساز      
در کد کننده و  همگن یبه نواح ریک تصویص لبه ها و تفکیله تشخیوس
در کد گشا ریم تصویک ترمیحذف شده توسط تکن ن اطالعاتیا یابیباز
در دو . دهد ینشان مستم را یس یاگرام کلیبلوك د. 6کل ش .باشد یم
  .شوند یم یکد کننده و کد گشا بررس سمتقدو  ،ر بخش بعدیز

  کدکننده 3-1
معادله  که با تاس زینو کننده حذف 6ن بلوك در شکل ینخست      

 . [9]شود  یر انجام میانتشار ناهمسانگرد ز

)14(  

g لبه  یکیان که  مقدار آن در نزدیرم گرادبر حسب نُ یینما است یتابع
رم ر را نَیتصو) 14(ن معادله یبوده و دور از آن ها صفر است بنابرا 1ها 
 ییان کار از شناسیا. ن ببردیلبه ها را از ب يزینکه تیکند بدون ا یم

 یش میکار را افزا یکند و بازده یم يریز جلوگیغلط لبه ها بر اثر نو
  .دهد
ر است که یتصو يلبه ها ییز شناساین گام بعد از حذف نوینخست      

 ياز روش ها یکیلبه ها توسط . کند یمختلف را مشخص م یمرز نواح
م یترم يشود و چون برا یاستخراج م  (…,Sobel, Prewitt)مرسوم

ر یک تصوین آن ها در قالب یاج است بنابراین لبه ها احتیبه ا ریتصو
. شوند یم يداراتالف کد شده و نگه  یک کد کننده بیتوسط  ينریبا

ه است یر اولیجم تصوح 1:8  ينریر باین تصویدر حالت کد نشده حجم ا
کنند  یر را اشغال میاز تصو ینکه لبه ها سطح کمیا اما با توجه به

MjNiuu
uuuuu

jiC

WSENC

≤≤≤≤=
=−−−−
1,1;
04

,

))(( uugdiv
t
u

∇⋅∇=
∂
∂

NW      N        NE 
 
W          C         E 
 
SW        S        SE 

  ينقطه مرکز یگینقاط در همسا 3×3ماسک .5شکل
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)ب( )الف(   

)ج( )د(   
ر یتصو) الف. ریمراحل کد کردن و دکد کردن تصو. 7شکل

) د. نقاط منبع) ج. لبه ها) ب. 8bpp،  256×256ه یاول
  .bpp 0.6   256×256شده  يزر بازسایتصو

و با  کسل بودهیهر پ يت به ازایک بیار کمتر از یر بسیون تصیا یآنتروپ
  .ابدی یب حجم آن به مراتب کاهش مک کدکننده مناسیاستفاده از 

ن کار با یه نقاط است ایاستخراج نقاط منبع و حذف بق يگام بعد     
هر لبه، نقاط ابتدا و  ينقاط منبع برا. گردد یکمک لبه ها انجام م

هر نقطه منبع . شود یم يآنها بازساز ياز روآن است که لبه  يانتها
شود که در دو طرف لبه مربوط واقع  یکسل را شامل میاقل دو پدح

سپس . دهند یرات را در جهت عمود بر آن لبه نشان مییشده اند و تغ
ک یشده و در  ياطالعات نقاط منبع به صورت سطر به سطر جمع آور

ک قالب مشخص با ی رد تا کد شده و دریگ یقرار م يسطره یارا
جاد یرا ا ییر کد شده نهایب شود و تصویترک کد کننده لبه ها یخروج
ر نمونه یک تصوی يرا برا کدکنندهمراحل مختلف  7شکل . کند
256×256, 18 bpp تعداد کل % 6نقاط منبع  تعداد. دهد ینشان م

با  یر کد شده خروجیتصو حجم اطالعات .ر استیتصو يکسل هایپ
  . است bpp 0.6ا یه یر اولیتصو% 7.5لبه ها  کد شده ریاحتساب تصو

  کد گشا   3-2
ک یمربوط به لبه ها و نقاط منبع از هم تفک يهادر ابتدا کددر دک      

. شوند یشوند و هر کدام با روش مستقل مربوط به خود دکد م یم
انجام شد مکان نقاط منبع از  سپس به روش مشابه آنچه در کدکننده

ق محل نقاط منبع که در کد ین طریاز ا شود یدا میبه پاطالعات ل يرو
داده  صیتشخقرار گرفته بود  يه سطریک ارایر آن ها در یکننده مقاد

ر نقاط منبع در یانجام شده و مقاد سپس عکس کار کدکننده .شود یم
ن با استفاده از اطالعات نقاط یبعد از ا. رندیگ یمختصات  مناسب قرار م

                                                                 
1 bit per  pixel (average) 

که  ریتصو از ینواح ،شده یمعرف میتم ترمیط الگورمنبع و لبه ها توس
ساخته  یر خروجیتا تصو شود یم يبازساز اطالعات آن حذف شده

  .دهدیرا نشان م ید خروج-7شکل  .شود

  یج عملینتا -۴
 تکرار از روش) 14(ز با معادله یبلوك حذف نو ياده سازیدر پ     

Jacobi   روشاز ص لبه یدر بلوك تشخ. است تکرار استفاده شده 30با 
Sobel یخروج .شود یانتخاب م یتانه به طور دستآس و شده استفاده 

بر  یکه مبتن JBIGاست توسط روش   ينریر بایک تصوین بلوك که یا
Arithmetic coding  بلوك استخراج کننده نقاط  .شود یاست کد م

محل نقاط منبع را که همان نقاط  ،افت کردهیر لبه ها را در یمنبع تصو
کسل مجاور آن را به یص داده و دو پیلبه ها است تشخ ییبتدا و انتهاا

ن یر ایسپس مقاد .کند یا منابع اطالعات انتخاب میعنوان نقاط منبع 
 Entropyدهد که در آن از  ینقاط را به کدکننده نقاط منبع انتقال م

coding ر یافتن نقاط منبع از تصوی يبراآنجا که  از. است استفاده شده
ن کننده ییستانه انتخاب لبه نقش پارامتر تع، آشود یده مفاه ها استلب
 يهرچه آستانه کمتر باشد لبه ها. کند یفا میرا ا یر خروجیت تصویفیک
بهتر  یابد و خروجی یش میشود، نقاط منبع افزا یاستخراج م يشتریب
  .شود یم

 کننده نقاط منبع در کد يگذاریبلوك جا ياده سازیطرز کار و پ    
چون در مسئله   .گشا همانند استخراج کننده آنها در کدکننده است

 ياده سازیپ يم، برایروبرو هست يپراکنده ا يط مرزیم با شرایترم
م، یاستفاده کرد SOR2 ياز روش تکرار) 12( يل عددیفرانسیمعادله د

 يو نسبت فشرده سازgrayscale 001/0 قطع يخطا يحالت مانا به ازا
 یتکرار حاصل م 600بعد از حدود  256×256ر یصوک تی يبرا 1:20
اده یپ درزمان پردازش  .زان نقاط حذف شده وابسته استیم به که شود
 MATLAB R2007b  Pentium Celeronله ین روش به وسیا يساز

1.8GHz  وRAM 512MB ،کد  يه و برایثان 4کدکننده حدود  يبرا
  .باشد یم هیثان 40گشا حدود 

گاه یپار استاندارد از یاز تصاو يتعداد يرو يفشرده سازن روش یا       
ر سطح یبه تصو یر رنگیتصاو. شده است یوارس 3USC-SIPI داده

ل شده یتبد 256 × 256ر به اندازه یشده و تمام تصاو لیتبد يخاکستر
 يکانال هاهمان لبه ها در  یعنیر یتصو ياز آنجا که ساختارها .است

 يحاضر براروش  ،است یکی يسترخاک و سطح یرنگر یتصورنگ 
  . دارد ییز کاراین یر رنگیتصاو يفشرده ساز

 Splash  ،Houseر یچهار تصو يرا رو يج فشرده سازینتا 8شکل       
 ،Airplane  وPeppers ر بزرگتر سمت چپ یتصو. دهد ینشان م

ر مربوط به یف اول از هر تصویرد. ز استیه بعد از حذف نویر اولیتصو
ر مربوط به یف دوم از هر تصویاست و رد (Proposed) ه شدهارائ روش

                                                                 
2 Successive Over Relaxation 
3 http://sipi.usc.edu/services/database/ 
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 يدر نسبت ها  Proposedو PSNR  JPEGسه یمقا. 1جدول
  .8ر شکل یتصاو يمشخص برا يفشرده ساز

ستون اول فشرده . است JPEGله یبا نسبت مشابه به وس يفشرده ساز
ه همانطور ک. دهد یرا نشان م bpp 0.8ا ی 1:10با نسبت  يساز

جاد شده یر اتالف ایا در تمام تصاوبین نسبت تقریشود در ا یمشاهده م
باال مثل  يدر نسبت ها. ارد نکرده استو یت خروجیفیبه ک يخدشه ا

دارند مثل   يکه ساختار ساده ا يریتصاو يبرا bpp 0.2ا ی 1:40
Splash سه با یدارد و در مقا یروش ما عملکرد مناسبJPEG  که در

با  یشود خروج یم blockingطلوب باال دچار اثر نام ينسبت ها
  .میدار يتربهت یفیک

در  شده يسازر بازیت تصویفیک يریه گانداز يگر براید ياریمع      
ر یک تصوی ياست که برا PSNR1 با اتالف  يرده سازفش يروش ها

  .شود یر محاسبه میبا رابطه ز ×nmرنگ با اندازه  تک
  
  
 
)15( 
  
0u ه است و یر اولیتصوru شده ير بازسازیتصو .MSE یبه معن 
مم شدت نور قابل یماکز IMAXن مربعات خطا است و یانگیم

از احساس انسان در  یبیار به عنوان تقرین معیاگر چه ا. است یابیدست
اشاره  ]10[شود اما همانگونه که در  یر استفاده میت تصویفیمورد ک

کتر باشد یه نزدیر اولیتواند به تصو یر میک تصویموارد  یشده در برخ
مربوط به  PSNR 1جدول. باشد داشته  يکمتر PSNRاگر  یحت

شود در  یهمانطور که مشاهده م. دهد یرا نشان م 8ر شکل یتصاو
تناقض  PSNRار یسه توسط معیبا مقا یسه چشمیاز موارد مقا یبرخ

 را Peppersر یتصو يبرا JPEGمختلف  ينسبت ها مثال يبرا (دارد 
  ).گردد سهیمقا 8و شکل  1در جدول

  

  

                                                                 
1 peak signal-to-noise ratio 

   يریجه گینت -۵
له حذف یر به وسیتصاو يفشرده ساز يبرا ین مقاله روشیدر ا      

در  ( Inpainting ) ریم تصویو استفاده از ترم یمکان يها یهمبستگ
ر یدر سمت کد کننده اطالعات غ. ارائه شد عات حذف شدهاطال یابیباز

به همراه  یه نواحیاست حذف شده و بق یهمبستگ يدارا یالزم که نواح
شوند تا داده فشرده شده  یر کد میتصو ياطالعات مربوط به لبه ها

حذف نشده و  ینواح ییدر کد گشا بعد از کد گشا. را بسازند یخروج
 یل جزئیفرانسیبر معادالت د یم مبتنیترم تمیک الگوریلبه ها، توسط 

PDE شوند یم يحذف شده باز ساز ینواح.  
م به ین روش توانستیاز آن است که با ا یج بدست آمده حاکینتا      

ر یکه تصو یم در حالیدا کنیدست پ 1:40تا  يفشرده ساز ينسبت ها
 یمج نشان ین نتایهمچن. برخوردار باشد یت قابل قبولیفیاز ک یخروج

ساده دارند  يه ساختار هاک يریتصاو ين روش برایا  یدهد که خروج
ت یفیاز ک  JPEG  سه با روشیباال در مقا يسازفشرده  يهادر نسبت 

دچار  JPEGن نسبت ها یکه در ا یبرخوردار است در حال يبهتر يبصر
 يکدست را برای یروش ما سطوح یشود خروج یم  blockingاثر

  .کند یجاد میار یهمبسته تصو ینواح
توان با بهبود روش  یم. وجود دارد يشنهادیامکان بهبود روش پ      

 يق دادن آن به مقصود کاربرد در فشرده سازیاستخراج لبه و تطب
 یدا کردن نواحین روش پیهمچن. ش دادیرا افزا یر خروجیت تصویفیک

ق ین طریاز اتوان  یرسد م یو به نظر م یقابل حذف هنوز قابل بررس
   .افتیدست  يباالتر يفشرده ساز يبت هاسن
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0.2 bpp  0.4 bpp  0.8 bpp  methods  image  
28.48dB  30.07dB  32.83dB  Proposed Splash 
30.16dB  36.00dB  41.87dB  JPEG    
26.47dB  27.95dB  41.13dB  Proposed  House  
29.53dB  35.31dB  41.15dB  JPEG    
23.59dB  29.43dB  36.45dB  Proposed  Airplane  
32.67dB  38.94dB  46.48dB  JPEG    
20.61dB  23.90dB  28.30dB  Proposed  Peppers  
36.31dB  31.00dB  35.40dB  JPEG    
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ر بزرگ یتصو. در همان نسبت JPEGسه با یمختلف و مقا يدر نسبت ها يفشرده ساز. 8.شکل
از چپ به .  JPEG  ف دومی، ردProposedف اول روش ارائه شده یرد.  bpp 8ه است با یر اولیتصو

  . bpp  ،0.4 bpp  ،0.2 bpp 0.8ب، یراست به ترت
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