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 چکیده 

پردازش تنک به عنوان ابزاری قدرتمند و جایگزینی کارا برای تبدیالت کالسیک کامل طی دهه اخیر به 

شدت مورد توجه قرار گرفته است. بر پایه نمایش تنک، از بین تعداد زیادی سیگنال پایه، کمترین تعداد 

به این ترتیب این مبحث به سرعت در کاربردهای گوناگون   ،برای نمایش یک سیگنال انتخاب می شود

گرفته است. یت مورد استفاده قرار پذیری با هدف بهبود کیفپردازش سیگنال به خصوص فراتفکیک

های طبیعی مانند تصویر با شود که اکثر سیگنالموفقیت نمایش تنک در این کاربردها از آنجا ناشی می

پذیری عموماً با استفاده در کاربرد فراتفکیک های مشخصی دارای نمایش تُنُک هستند.درنظرگرفتن پایه

س این فرهنگ لغت برای افزایش از یک مجموعه از تصاویر آموزشی، یک فرهنگ لغت ساخته شده و سپ

های فراتفکیک شود. یکی از معروف ترین روشپذیری یا افزایش اندازه تصویر ورودی بکار برده میتفکیک

پذیری روش یانگ است. در این نوشتار به دنبال بهبود سرعت اجرای الگوریتم فراتفکیک پذیری در روش 

سازی در مرحله بهینهله ساخت فرهنگ لغت و هم هم در مرح K-SVD یانگ هستیم. با جایگزینی روش

 بخشیم.تُنُک، سرعت اجرای این روش را بهبود می

 

 پذیری، فراتفکیکK-SVD روش ، یادگیری فرهنگ لغت،تُنُکنمایش واژگان كلیدی: 

 

 

 
 
 

mailto:hamedi6417@yahoo.com
mailto:hamedi6417@yahoo.com


 

 قدمه م -1

بر پایه  (.Chen et al, 2011)استنمایش تنک کاربردهای روزافزونی در مبحث پردازش تصویر و بینایی ماشین پیدا کرده 

نمایش تنک می خواهیم از بین تعداد زیادی سیگنال پایه که در حالت کلی تعدادشان خیلی بیشتر از بعدشان است، کمترین 

، نامیده فرهنگ لغتیک  1هاو مجموعه ی این اتم اتمتعداد را برای نمایش یک سیگنال انتخاب کنیم. هر سیگنال پایه یک 

 در حالت کلی این عمل دشوار بوده و جزء مسائل سخت است، چرا که نیازمند یک جستجوی ترکیبیاتی است.  شود.می

ترین نمایش یک های عملی نشان داده شده است که تنکهای تئوریک و معرفی الگوریتمهای اخیر اما با ارائه پشتوانهدر سال

توان این جواب را در زمان محدود بدست آورد. به این وده و میتحت شرایطی یکتا ب، کاملفراسیگنال در یک فرهنگ لغت 

پذیری با هدف بهبود کیفیت مورد ترتیب این مبحث به سرعت در کاربردهای گوناگون پردازش سیگنال به خصوص فراتفکیک

 2كاملفراگ لغت ، پیدا کردن یک فرهناولی سیگنال وجود دارد که مرحله مهم در پردازش مرحلهاستفاده قرار گرفت، دو 

های آن مجموعه، منجر به هاست، یعنی فرهنگ لغتی که بتواند برای همه سیگنالمناسب برای یک مجموعه مشخص از داده

ترین نمایش سیگنال دوم داشتن یک الگوریتم کارا برای بدست آوردن تنک یمرحلهو یش به اندازه کافی تنک ارائه دهد نما

 بیان شده است. 2ها در بخش است که این روش

تنک ارائه کرد، که به  پذیری بر مبنای نمونه به وسیله نمایشروشی را برای فراتفکیک( et al angY ,2010)در مقاله  3یانگ

ترین نمایش کنُهای پیشنهادی بعدی قرار گرفت. در این مقاله یانگ برای بدست آوردن تُعنوان معیاری جهت مقایسه روش

در این نوشتار بدنبال بهینه کردن سرعت اجرای  بیان شده است. 2-1که در بخش  .استفاده کرد (QPL14)  سیگنال، از روش

 بجای به تفصیل توضیح داده شده است، 2-2که در بخش  ( SVD-K) 5تجزیه مقادیر تکین-K الگوریتم با جایگزینی روش

L1QP زمایشات بر روی داده های واقعی در کاربرد به بیان روش پیشنهادی اختصاص یافته و سپس نتایج آ 3بخش .هستیم

 نشان داده شده است. 4در بخش  فراتفکیک پذیری

 

 سازی تُنُکبهینه -2

ها که از قبل در نظر گرفته شده توان به شکل ترکیب خطی تعداد کمی از پایهها را میکند که دادهفرض تُنُک بودن بیان می

 شود . این تعداد باید به شکل قابل توجهی از بعد نشان داده می kموثر هستند با  x هایی که در نمایشبیان کرد. تعداد پایه
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4 L1 Soft-margin minimization by Quadratic Programming 
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شود. این شود در یک ماتریس قرار داده میها استفاده میهایی که برای نمایش دادهفضای اصلی داده کوچکتر باشد. پایه

 ها را پوشش می دهد. به عبارت دیگر شود. عموما این ماتریس کل فضای برداری مربوط به دادهنامیده می غتفرهنگ لماتریس 

هایی که از فضای برداری ستون های این ماتریس برای ساخت کل یا قسمتی از داده
nR هستند استفاده می شوند. هرکدام از

 های شود. اگر تعداد اتمهای مورد نیاز برای مدل کردن داده هستند یک اتم نامیده می، که پایهفرهنگ لغتستون های ماتریس 

شود. در نامیده می6کامل  فرهنگ لغت، کل فضا را پوشش دهند ماتریس هابه اندازه بعد فضای برداری باشد و پایه فرهنگ لغت

ی مطابق با رابطه سازی تُنُکی بهینهدر مسئله خواهد داشت. فرهنگ لغتهای این حالت هر داده یک نمایش یکتا توسط اتم

 :داریم (1-2)

 

arg min . .
0

s t x D   

(2-1) 

برداری شامل نمایش تٌنُک سیگنال است. فرض  می دهد. در این عبارت نشان را  xنمایش تٌنُک سیگنال ( 1-2) یرابطه

 :استکه در زیر آمده (2-2رابطه )نمایش داده شود. طبق  xباشد و سیگنال با  فرهنگ لغتبیانگر  Dکنیم 

 
D x   

(2-2) 

یک ماتریس مربعی با رتبه  Dشود. اگرنوشته می D فرهنگ لغتهای به صورت ترکیب خطی از ستون xدر واقع بردار 

 Dبه سادگی با معکوس کردن ماتریس  ، یعنی بردار Dتوسط ماتریس  xکامل باشد، در این صورت نمایش سیگنال

 قابل محاسبه است:
1

D x


 
(2-3) 

ی کامل های مربعی با رتبهمورد استفاده تقریباً همه از این نوع ماتریس فرهنگ لغاتهای تنک، تا قبل از مطرح شدن نمایش

د خواهد داشت که وجو بیشتر از تعداد سطرهای آن باشد، بی نهایت  D فرهنگ لغتهای بودند. در حالتی که تعداد ستون

 های اضافه ای باید گذاشت تا جواب یکتا شودفرض صدق کند. در این حالت بسته به کاربرد مورد نظر روی  (3-2رابطه )در 

(Zeyde et al, 2010) در ادامه روش .KSVD دسازی تُنُک معرفی خواهد شی بهینهحل مسئله هایبعنوان یکی از روش. 

 

 L1QPروش  -2-1

 است: (2-4)سازی مطابق با رابطه وشی برای حل مسئله بهینه، ر L1QP روش
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 باشد.می 7ایپارامتر حاشیه Cهای آموزشی و تعداد داده Mپارامتر تنظیم کننده تُنُک،  بردار ضرایب تُنُک،  ای که بگونه

شود. در هر تکرار پس از محاسبه ضرایب دوم محاسبه می مرحلهابتدا برای هر قطعه تصویر ضرایب تنک در  L1QP در روش

شود یا حذف شود و این ضرایب بروزرسانی میشود تا مشخص شود که این ضرایب جدید اضافه شود و تُنُک، هزینه بررسی می

 تا زمانی که به وضعیت همگرایی برسد.

 

  KSVDروش  -2-2

بیشتر  هاروشاست و تفاوت این  فرهنگ لغتنمایش تُنُک و بروز کردن  دو مرحلهتکرار  فرهنگ لغتآموزش  هایروشمبنای 

 باشدمی فرهنگ لغتآموزش  هایروشترین یکی از موفق KSVD روشاست.  فرهنگ لغتبروزکردن  مرحلهدر 

(Rubinstein et al, 1984 .) تنک است.  سازیهای بهینهروشبه دلیل سرعت باالی آن نسبت به بقیه ی  روشانتخاب این

 کند.ها را یک به یک و بطور متوالی به روز میاتم KSVD ،فرهنگ لغتبرای بروز کردن 

روز کردن هر اتم تنها کند و بعالوه در بدر ماتریس ضرایب را نیز بروز می عالوه بر هر اتم، سطر متناظر آن KSVD در روش

اند. بطور کلی، اگر تجزیه به مقدار اول( از این اتم در نمایش خود استفاده کرده مرحلهروند که قبال )در به کار می ییهاسیگنال

nماتریس دلخواه ( SVD8تکین ) m
A R


  بصورتT

A U V  باشد. تقریب رتبه-r  این ماتریس کهmin( , )r n m 

بصورت 
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r T
A u vr i i i i

 


آید این است که طی این فرآیند به احتمال زیاد تمام است. مشکلی که در اینجا بوجود می 

kهای بردار درایه

Tx  .قبلی از اتم  مرحلهشود که در ی استفاده مییهابه همین دلیل تنها از سیگنالپر خواهد شدkd  در

kهای غیرصفر بردار به این ترتیب تنها درایه اند،نمایش خود استفاده کرده

Tx های آن صفر به روز شده و بقیه ی درایه

}کنیم  مانند. اگر تعریفمی :1 , ( ) 0}k

k Tw i i m x i    برای بروز کردن اتم ، در نهایتkd های غیر صفر و درایه

kسطر 

Tx( 5-2، طبق رابطه) :داریم 
2

, 2
min . . 1k

r

w

d x k r
F

E dx s t d  

(2-5) 

آن که در 
w

kE
k

wهای متناظر باشامل تنها ستون 
k

Eاز 
k

xو  r نیز برداری به طولw
k

است. اگر تجزیه به مقدار تکین  
w

kE
k

بصورت  
w TkE U V
k

  :باشد داریم  
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 که
1

 .بزرگترین مقدار تکین است  

                                                           
7 Margin  

8 Singular Value Decomposition 



 

 روش پیشنهادی -3

باشد که ابتدا فرهنگ لغت با استفاده از این تصاویر یتصویر انتخاب شده از طبیعت م 09مجموعه تصاویر آموزشی شامل  

سپس فرهنگ لغت به گونه ای  نمونه قطعه تصویر از این مجموعه تصاویر استخراج شده است، 199999آموزش دیده و سپس 

5 با اندازه 0ترین نمایش، قطعات تصویری تُنُکبرای مرحله محاسبه ستون باشد. 64شود که دارای آموزش داده می 5  در نظر

بجای  KSVDروش در هر دو مرحله ساخت فرهنگ لغت و حل نمایش تنک از کاهش زمان اجرا  جهت .شده است گرفته

L1QP نتایج تجربی این آزمایشات نشان داده شده است. 4که در ادامه در بخش  .استفاده کردیم 

 

 آزمایشات و نتایج تجربی -4

معیار پذیری مورد استفاده قرار دادیم. را به منظور بهبود سرعت اجرای روش فراتفکیک KSVDکرد روش در این بخش عمل

برای تصویر ورودی با  PSNRنتیجه بر اساس است.  (PSNR19مقایسه برای کیفیت تصویر خروجی، نسبت سیگنال به نویز)

32.794678 (dB) 33.919877 برابر با (dB) خروجی روش برای نشان داده شده است 1شکل تصویر ورودی در باشد.می ،

سطر اول زمان  1، در جدول ت اجرای برنامه بسیار باالتر استبا این روش سرع .نشان داده شده است 2شکل این تصویر در

داده اجرای روش مورد استفاده در این نوشتار و سطر دوم زمان اجرای روش مورد استفاده در مقاله یانگ را مورد مقایسه قرار 

  است.

 

 
 : تصویر ورودی با وضوح پایین41شکل 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Patches 

10 Peak Signal to Noise Ratio 



 

 

 : تصویر خروجی با وضوح باال2 شکل

 

 : مقایسه زمان اجرا1جدول 

 زمان اجرا )برحسب ثانیه( روش بهینه سازی تنک
KSVD 720967/1 
L1QP 476907/68 

 

 

 

  گیرینتیجه -5

بجای  ترین نمایشی تُنُکفرهنگ لغت و هم محاسبههم در مرحله ساخت  نانچهتر نشان داده شده است، چهمانگونه که پیش

قابل  به اندازهاجرا  سرعت، ده شوداستفا KSVDاز روش  سازی تُنُک در روش یانگ است،که روش بهینهL1QP روش

، (dB) 32.794678 کیفیت باو تصویر ورودی  64ای بهبود پیدا خواهد کرد و زمان اجرا برای فرهنگ لغتی با اندازه مالحظه

از آنجا که هرچه ابعاد و کیفیت تصویر ورودی بزرگتر شود، زمان اجرا هم بصورت  یابد.برابر کاهش می 68 به اندازهحدودا 

 .خواهد یافتبرای تصاویر ورودی بزرگ افزایش  KSVDبا روش  ک پذیریکارایی روش فراتفکی شود ،بیشتر مینمایی 

قابل  بطوربه سازی تُنُک که عالوه بر کاهش سرعت اجرا ، کیفیت تصویر خروجی را هم های بهینهجایگزینی دیگر روش

 تواند بعنوان کارهای آینده مطرح شود.های پیشین افزایش دهد، میای نسبت به روشمالحظه



 

 

 منابع -6

 

Y. Chen, N. M. Nasrabadi, and T. D. Tran, “Hyperspectral image classification using dictionary-based sparse 

representation,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 49, no. 10, pp. 3973–3985, 

2011. 

J. Yang, J. Wright, T. S. Huang, and Y. Ma, “Image superresolution via sparse representation,” IEEE ransactions 

on image processing, vol. 19, no. 11, pp. 2861–2873, 2010. 
 

 

 

Rubinstein, Ron, Tomer Peleg, and Michael Elad. ”Analysis K-SVD: A dictionary-learning algorithm for the 

analysis sparse model.” IEEE Transactions on Signal Processing 61.3 (2013): 661-677. 

 

 

R. Zeyde, M. Elad, and M. Protter, “On single image scale-up using sparse-representations,” in International 

conference on curves and surfaces, pp. 711–730, Springer, 2010. 

 
 

 

 


