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 چکیده:

و گرافیکی مانند  2ها ماشین بیناییهای در کاربردترین گامو مهم تصویر یکی از مهم 1تشخیص نواحی برجسته

تشخیص اشیاء، تشخیص نواحی مورد عالقه، فشرده سازی تطبیقی، تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا و غیره 

باشد؛ اغلب ، محاسبه نقشه اهمیت تصویر می3های تغییر اندازه تصویر با حفظ محتواباشد. هسته الگوریتممی

صویر اختصاص می ها عددی بین صفر و یک به هر پیکسلاین الگوریتم شاناز ت دهنده دهند که عدد بزرگتر ن

های مختلف از یک شی شود که پیکسلباشد؛ استفاده از این نوع نقشه باعث میاهمیت باالتر آن پیکسل می

صورت ضریب اهمیت متفاوتی داشته باشند و هنگام اعمال الگوریتم تغییر اندازه مختلف یک شی از تصویر به

تصویر خروجی گردد. در این طرح پژوهشی نقشه اهمیت تصویر به  4یر کنند و باعث اعوجاجغیر یکنواخت تغی

شود که یک پیکسل یا باهمیت، یا بدون اهمیت باشد. در این طرح مبنای محاسبه صورت باینری محاسبه می

صویر می سان در سیگنالنقشه اهمیت، کنتراست ت ای بصری هباشد که با توجه به خواص بیولوژیکی چشم ان

ستفاده باشد؛ و از نقشه چگالی لبهچشم بسیار حساس می شیاء تصویر ا های تصویر جهت تشخیص ساختار ا

های تصویر محاسبه روش پیشنهادی ابتدا نواحی برجسته تصویر با استفاده از کنتراست و چگالی لبه شود.می

مهم را مشخص یک نقشه باینری که اشیاء  گیریو روش آستانه GrabCutکرده و سپس با استفاده از الگوریتم 

دهد که الگوریتم پیشنهادی هم در نتایج شبیه سازی روی تصاویر مختلف نشان می .آورددست میکند بهمی

 کند.تشخیص نواحی تصویر و هم تبدیل آن به نقشه اهمیت باینری بسیار موفق عمل می
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 مقدمه  -1-1

باشد. یکی ترین زمینه در علوم کامپیوتر میامروزه استفاده از پردازش تصویر و بینایی ماشین یکی از کاربردی

های متفاوت ها و رزولوشووندر زمینه پردازش تصووویر، تغییر اندازه تصووویر برای تطبیق در پنل از مباحث مهم

ست. الگوریتم صویر را بها دهند، مانند بیکوبیک به محتوای صورت یکنواخت تغییر اندازه میهای قدیمی که ت

مورد توجه پژوهشووگران قرار کنند؛ ازینرو در دهه اخیر تغییر اندازه تصووویر با حفظ محتوا تصووویر توجهی نمی

تغییر اندازه با حفظ محتوا، محاسووبه نقشووه اهمیت تصووویر هایها در الگوریتمگرفته اسووت. از مهمترین گام

های ؛ این نقشه در واقع هسته الگوریتمکند محتوای تصویر در کجای تصویر قرار داردکه مشخص می باشدمی

 [. 1باشد ]تغییر اندازه با حفظ محتوا می

باشد. نقشه استفاده از نقشه برجستگی تصویر یکی از پرکاربرد ترین ابزار برای محاسبه نقشه اهمیت می

هایی از یک تصویر برجستگی با توجه به خصوصیات بیولوژیکی چشم انسان در نگاه گذرا به یک صحنه، قسمت

ه انسان، توانایی حرکت چشمان داران از جملکند. بیشتر مهرهکند را مشخص میکه توجه انسان را جلب می

اندازند، قادر به نمونه برداری با جزئیات از آن صحنه خود را دارند، و هنگامی که نگاه محدودی به یک صحنه می

هستند. توانایی تشخیص تمرکز انسان هنگام نگاه کردن به یک صحنه ثابت یکی از موارد مورد عالقه جامعه 

 مسائلی مانند فشرده سازی دراست. در کنار این هدف علمی، کاربردهای مهندسی جالبی از این موضوع   دید

 است. های بیولوژیکیو تشخیص اطالعات تصویر وجود دارد. دستاوردهای این زمینه بیشتر وابسته به انگیزه

کن در یک است که ممشد اینبایکی از ایرادات نقشه اهمیتی که ضرایب اهمیت آن در محدوده صفر و یک می

شیاء تصویر پیکس شته باشد؛ بنابراین هنگام اعمال الگوریتم لشی از ا هایی با ضرایب اهمیت متفاوت وجود دا

سمت ست برخورد متفاوتی با ق سان تغییر اندازه مورد نظر، ممکن ا شی که همگی از نظر اهمیت یک های یک 

شود؛ ازیمی شند،  صویر را به ینرو نیاز به نقشه اهمیتبا صورت باینری )نواحی باهمیت داریم که نواحی مهم ت

یا بدون اهمیت( تقسیم کند. در این طرح هدف محاسبه نقشه اهمیت با استفاده از نقشه برجستگی مبتنی بر 

ی آن می ست در واقع معیاری است که بوسیلهکنتراباشد. های تصویر میکنتراست تصویر و نقشه چگالی یال

فاصله ی بین روشن ترین سفید را با تاریک ترین سیاه تعیین کنیم. این ویژگی معموال با نسبت عددی توانیم 

دهنده ی این اسووت که تصووویر از وضوووح باالتری  مشووخص می شووود که هرچه این عدد بزرگتر باشوود نشووان

ست صویر ا .برخوردار ا سته ت شخیص نواحی برج ست نواحی مختلف برای ت شده در این طرح از کنترا ستفاده 

با استفاده از یک الگوریتم شود. در نهایت ها برای تشخیص ساختار تصویر استفاده میاست. از نقشه چگالی یال
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ستانه گیری  صویر و روش آ سبه مینقشه اهمیتی تقسیم بندی ت صورت باینری بوده و نواحی  شودمحا که به 

سیم  صورت با اهمیت و یا بدون اهمیت تق صویر را به  سی برخی  کند.میمختلف ت صل به برر در ادامه این ف

سئله، مباحث کلی،  صل دوم کارطرح میمفروضات و هدف طرح بیان م کند؛ های گذشته را مرور میپردازد. ف

فصوول چهارم به ارزیابی نتایج  کند؛میت تصووویر ارائه میفصوول سوووم الگوریتمی جهت اسووتخراج نقشووه اه

 کند.گیری میپردازد و در نهایت فصل پنجم در مورد طرح پیشنهادی نتیجهسازی میشبیه

 ه تصویر با حفظ محتواتغییر انداز -1-2

منابع خبری است  ترینرایجتصویر از شده است؛  1ایرسانه چند پخش اجزای ترینمهمتصاویر دیجیتال یکی از 

و افراد جامعه به طور مکرر تصاویر را به صورت انالین برای دوستان، اعضای خانواده و کاربردهای مختلف ارسال 

و  لب تاپهای نمایش ، صفحهتلویزیونهای مختلف مانند با رزولوشن ایکنند. با افزایش وسایل چند رسانهمی

های ی متفاوت و غیره، تصویر نیاز به تطبیق برای استفاده در پنلهاکامپیوتر، انواع موبایل با صفحه نمایش

 مختلف دارد.

اندازه ست: اهای مختلف تصاویر یک مشکل را به وجود آورده ای و کاربردهای چند رسانهتنوع در دستگا

 Image را این روندهای متفاوت، باید تغییر کند. های مختلف و کاربردتصویر برای نمایش در صفحه نمایش

Resizing ای Image Retargeting سازد.این مسئله را روشن می 1-1نامند. شکل می  

 

 

 های متفاوت.های با رزولوشنتطبیق تصاویر گرفته شده در صفحه نمایش: 1-1شکل 

                                                           
1 Multi media 
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تغییر  آن داشته است که چندین روش برای ها و انگیزه برای حل این مسئله، پژوهشگران را برچالش

رسیدگی  واندازه تصویر به صورت اتوماتیک پیشنهاد دهند. این مسئله هنوز یکی از موضوعات مورد تحقیق 

 توسط پژوهشگران است.

-ه پیکسلکه برای هم گذاریمقیاس هایروشقدیمی تغییر اندازه تصویر دو گروه هستند: یکی  هایروش

 و ؛دهندیمرا تغییر اندازه  ظاهری تصویر آن ئل هستند و بدون توجه به جنبههای تصویر اهمیت یکسان قا

 هایشروعدم توجه  های کم اهمیت تصویر را حذف کنند.کنند قسمتبریدن که سعی می هایروشدیگری 

اندازه  بیش از محتوای تصویر ،شود که در هنگام کوچک کردن تصویربه محتوای تصویر باعث می گذاریمقیاس

صویر است که نسبت طول و عرض محتوای ت ها اینتنها مزیت این روش کوچک شود و قابل تشخیص نباشد.

هایی در قسمت بریدن اطالعات تصویر را هایروش. رسدمی به نظرشود و تصویر خروجی طبیعی ن حفظ میدر آ

برند که ا میری کم اهمیت اطراف تصویر هاقسمت معموالًها ریزند؛ این روشکنند به کلی دور میکه حذف می

ر واقع در اطراف تصوی ی تصویرزمانی که محتوا به خصوص، در بسیاری از موارد باعث حذف محتوای تصویر

 شوند.شده است، می

هایی جهت لگوریتماند، در دهه اخیر ازه تصویر داشتهقدیمی در تغییر اندا هایروشمشکالتی که  به دلیل

محتوا معروف  «ظویر با حفتغییر اندازه تص هایروش»ها که به اند؛ این الگوریتمتصویر پیشنهاد شدهتغییر اندازه 

از تخریب  تا حد امکان ،که محتوای تصویر را تشخیص داده و هنگام کوچک کردن تصویر کنندهستند، سعی می

ای همحتوای آن جلوگیری کنند. واضح است که تشخیص محتوای تصویر نسبی و وابسته به دقت الگوریتم

 خیص دهدکه مد نظر کاربر است تش یطورکرد که الگوریتمی محتوای تصویر، شود ادعا کاربردی دارد؛ نمی

[2]. 

 اند:دو مرحله تشکیل شده های تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا ازالگوریتم

تصویر است که محتوای تصویر در آن نواحی واقع شده  بااهمیتاولین مرحله تشخیص نواحی  .1

 نامند.تصویر می 1است. خروجی مرحله اول را نقشه اهمیت

                                                           
1 Importance map 
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در مرحله یک  مرحله دوم اجرای الگوریتمی جهت تغییر اندازه تصویر با توجه به نقشه اهمیت که .2

 باشد.محاسبه شده است، می

که در شکل نیز نشان  طورهماندهد. سیستم تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا را نشان می 2-1شکل 

بر و با مشخص کردن نواحی مورد نظر رها توسط کاکاربرد از داده شده است، نقشه اهمیت تصویر در بعضی

 کنند.از محاسبه نقشه اهمیت به صورت اتوماتیک استفاده می هاشود. البته اکثر الگوریتممشخص می

 

 .[2] های تغییر اندازه تصویرالگوریتم: مراحل 2-1شکل 

به صورت زیر ارائه  [3] ازه تصویر با حفظ محتوا را ابتدا شورکین و شمیردتعریف اصلی مسئله تغییر ان

 دادند:

mبا اندازه   Iتصویر  × n باشد، داده شده است. هدف تغییر اندازه این تصویر که همان تصویر ورودی می

′mبه اندازه   ′Iجدید و تولید تصویر  × n′  صورتی که موارد زیر رعایت شود:است به 

 حفظ شود. ′Iباید در  I بااهمیتمحتوای  (1

 حفظ شود. ′Iباید در  I بااهمیتساختار  (2

3) I′  تصنعی باشد.  هایدست کاریباید خالی از 
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 نقشه اهمیت تصویر -1-3

ست که ا که سعی در حفظ محتوای تصویر دارند، اینهای تغییر اندازه تصویر قسمت اساسی الگوریتم

در  معموالً د. زنند که محتوای تصویر در کجای تصویر قرار دار جهت حفظ محتوای تصویر، باید بتوانند تخمین

ه این ب تربزرگعدد  شود؛بین صفر تا یک داده می های تصویر، عددیاز پیکسل کی هرنقشه اهمیت تصویر به 

شده نقشه  نرمال معموالًنقشه اهمیت تصویر،  باشد.معنی است که پیکسل مورد نظر دارای اهمیت بیشتری می

  باشد.می دو نیاتصویر، گرادیان، و یا ترکیبی از  برجستگی

 تصویر 1برجستگینقشه  -4-1

یک داران از جمله انسان، توانایی حرکت چشمان خود را دارند، و هنگامی که نگاه محدودی به بیشتر مهره

با جزئیات از آن صحنه هستند. توانایی تشخیص تمرکز انسان هنگام  2اندازند، قادر به نمونه برداریصحنه می

ای هاست. در کنار این هدف علمی، کاربرد 3یکی از موارد مورد عالقه جامعه دید ،نگاه کردن به یک صحنه ثابت

و تشخیص اطالعات تصویر وجود دارد.   4مسائلی مانند فشرده سازی درمهندسی جالبی از این موضوع 

 است. 5های بیولوژیکیدستاوردهای این زمینه بیشتر وابسته به انگیزه

دهد. به عبارت ا نشان میکند رکه توجه انسان را به خود جلب می های یک تصویرقسمت برجستگینقشه 

پژوهشگرانی که در سازد. های برجسته تصویر از دید انسان را نمایان میتصویر قسمت برجستگیدیگر نقشه 

کنند، سپس های بیولوژیکی انسان در نگاه کردن به یک صحنه را مطالعه میکنند، ابتدا ویژگیاین زمینه کار می

نند، نشان دهند که کدام نواحی در یک نگاه گذرا به تصویر توجه انسان کسعی میها با استفاده از این ویژگی

 6توان حساسیت چشم انسان به شدتهای بیولوژیکی نگاه انسان میکنند. از جمله ویژگیرا به خود جلب می

به  اشاره کرد. مفهوم مرکز فراگیرو از همه مهمتر کنتراست تصویر   7ین مفهوم مرکز فراگیرنور تصویر و همچن

 یصورتکند و سپس در این معنی است که انسان در هنگام نگاه به یک صحنه ابتدا به مرکز صحنه توجه می

ارائه  برجستگیهای نقشه معموالًپردازد. فرصت کافی برای نگاه کردن داشته باشد به اطراف و جزئیات می که

                                                           
1 Saliency map 
2Sampling 
3 vision community 
4 compression 
5 biology 
6 Intensity 
7 center-surround 
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های پیشرو در تشخیص نقشه است. مدل شده توسط پژوهشگران بر اساس نگاه گذرا به یک تصویر ثابت وابسته

 .[4] شوندیمبه صورت سه مرحله زیر سازماندهی  معموالًبهینه یک تصویر 

 های سراسر تصویر.های ویژگی در مکان: استخراج بردار 1استخراج .1

 های ویژگی.: تشکیل یک نقشه فعال سازی با استفاده از بردار2فعال سازی .2

 در یک نقشه واحد. هانقشه: نرمال کردن نقشه فعال سازی با استفاده از ترکیب 3نرمال سازی/ ترکیب .3

ها در یژگیوشود؛ مرحله دوم استخراج های بیولوژیکی استفاده میاز فیلتر معموالًدر مرحله استخراج 

مرحله های شههای مختلف با استفاده از بردارهای ویژگی مرحله اول است و در مرحله سوم با ترکیب نقمقیاس

 آید.تصویر بدست می برجستگیدوم نقشه 

 بیان مسئله -1-5

ط میگ در این طرح پیشنهادی برای استخراج نقشه اهمیت تصویر، از مجموعه تصاویر مورد استفاده توس

ویر شامل شود. دلیل استفاده از این تصاویر، این است که این تصا[ استفاده می5میگ چنگ و همکاران ]

رای تصاویری بباشند. استخراج نقشه اهمیت زمینه تقریبا یکنواختی میمحدودی بوده و دارای پساشیاء مهم 

های یک انباشد، مانند تصویر شلوغی جمعیت، درختان جنگل، ساختمکه دارای اشیاء زیاد بوده و شلوغ می

ده نیز از چنین شهای ارائه باشد. البته اکثر الگوریتمتصاویر مد نظر این طرح پژوهشی نمیشهر و امثال این

اقعی مهم کنند، به این دلیل که اشیاء مهم در صورت محدود بودن در تعداد معنی وتصاویری استفاده می

 گیرند.بودن به خود می

خروجی  تصویر رنگی دیجیتال به عنوان ورودی خواهد بود و نقشه اهمیت آن به صورت باینری به عنوان 

نقشه اهمیت  های مختلف استخراج خواهد شد. دلیل استفاده ازستفاده در کاربردالگوریتم پیشنهادی برای ا

اهمیت  های مختلف از یک تصویر ضرایبهای قبلی ممکن بود پیکسلاست که در روشبه صورت باینری این

ر اعوجاج روجی دچاخهای تغییر اندازه باحفظ محتوا، تصویر متفاوت بگیرند و در زمان کاربرد مثال در الگوریتم

 شود.

                                                           
1 extraction 
2 activation 
3 normalization/combination 
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های تغییر اندازه تصویر با بعد از استخراج نقشه اهمیت، این نقشه با نقشه اهمیت پیشنهاد شده در الگوریتم

های معروف دیگر به صورت کیفی مورد مقایسه قرا خواهد گرفت. [ و الگوریتم6] OSSحفظ محتوا مانند 

 باشد:مراحل انجام طرح پیشنهادی به شرح زیر می

 پیشنه تحقیق و جمع آوری اطالعات مورد نیاز. مطالعه -1

 استفاده از روش پیشنهادی برای مشخص کردن نواحی برجسته تصویر با استفاده از کنتراست تصویر -2

 های تصویر برای مشخص کردن ساختار تصویراستفاده از چگالی لبه -3

 ها و نقشه برجستگی ترکیب نقشه چکالی لبه -4

اهمیت و محاسبه نقشه اهمیت و بیی نقشه اهمیت به دو قسمت بابنداستفاده از روشی جهت قطعه -5

 اهمیت به صورت باینری

 ارزیابی روش پیشنهادی -6

 مفروضات و فرضیات تحقیق -1-6

باشد. های تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا، تشخیص اشیاء مهم در تصویر میمهمترین بخش در الگوریتم

کند باید خصوصیات بیولوژیکی چشم انسان زمانی که به یک صحنه نگاه میبرای تشخیص نواحی مهم در تصویر 

اندازد. شدت نور توجه انسان مورد مطالعه قرار گیرد. انسان در نگاه به یک صحنه معموال به مرکز تصویر نگاه می

قسمتی  کند. کنتراست تصویر برای متمرکز کردن توجه انسان نقش ویژه ای دارد و هرچهرا به خود جلب می

شود که چشم انسان به آن قسمت از تصویر دارای کنتراست باالتر باشد و وضوح باالتری داشته باشد باعث می

های تصویر دارد و بنابراین برای تشخیص نقش مهمی در اهمیت قسمتتر شود. ساختار تصویر تصویر خیره

 باشد.یابی از موارد اساسی میاهمیت تصویر لبه

 توجیهی و ضرورت انجام طرحدالیل  -1-7

-های مهم تصویر شناخته شود، الگوریتمجهت تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا، ابتدا نیاز است که قسمت

هایی که تاکنون در زمینه تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا ارائه شده اند برای هر پیکسل از تصویر یک عدد 

باشد. و تعدادی زرگتر نشان دهنده اهمیت بیشتر یک پیکسل میدهند که عدد ببین صفر تا یک تخصیص می

باشند تقسیم کرده و به آن یک ضریب اهمیت می 20×20های کوچکی که اغلب ها نیز تصویر را به مربعاز روش

باشد. از آنجا که اشیاء مهم تصویر اغلب های آن مربع میهند که معموال میانگین ضرایب پیکسلاختصاص می
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شود های یک شی در تصویر باعث میباشد، دادن ضرایب مختلف به پیکساها میز پیکسلاجموعه ای شامل م

های مختلف یک شی های تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا هنگام تغییر اندازه تصویر روی قسمتکه الگوریتم

شود. این طرح در نظر میمهم تصویر عمکلرد متفاوتی داشته باشند که این باعث اعوجاج در تصویر خروجی 

کار اهمیت های مه تصویر را به صورت باینری استخراج کرده و با ایندارد الگوریتمی پیشنهاد دهد که قسمت

 یکسانی به قسمت مهم تصویر دهد تا از بروز اعوجاج در تصویر خروجی جلوگیری کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 :فصل دوم

 مرورکارهای گذشته
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 مقدمه-2-1

های تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا تعیین نقشه اهمیت تصویر و دادن اهمیت به مهمترین فاز الگوریتم

-نقشه اهمیت تصویر از ویژگیهای تصویری است که باید تغییر اندازه داده شود. برای محاسبه هریک از پیکسل

ها برای استفاده و یا ترکیبی از این ویژگی 2تر نقشه برجستگیها، تشخیص چهره و از همه مهممانند لبه 1هایی

پردازد سپس به های گرادیان تصویر برای نشان دادن ساختار تصویر میشود. در ادامه این فصل ابتدا روشمی

-های اهمیت مورد استفاده در الگوریتمو در آخر نقشهمعرفی های معروف محاسبه نقشه برجستگی تصویر روش

 کند.های تغییر اندازه با حفظ محتوا را مرور می

 های تعیین ساختار تصویرروش -2-2

یر جهت تصو های تصویر است. اغلب از گرادیانتعیین ساختار تصویر از موارد مهم در تعیین اهمیت پیکسل

. یکی دیگر دازیمپرکه در ادامه به تشریح آن می شودهای آن استفاده مینشان دادن ساختار تصویر و تعیین لبه

ل سوم با فصهای تصویر است که در های موثر جهت نشان دادن ساختار تصویر استفاده از چگالی لبهاز روش

 .جزئیات آمده است

 تصویر 3گرادیان -1-2-2

مرز بین  ،لبهیکی از موارد مهم در محاسبه نقشه اهمیت تصویر، تشخیص ساختار اجزای تصویر است. 

های آشکارسازی لبه، پایه در بیشتر روش ینواحی با خواص نسبتاً متفاوت سطح خاکستری است. نظریه

توان برای تعیین این که آیا پیکسل محاسبه یک عملگر مشتق محلی است. بنابراین، از بزرگی مشتق اول می

در روی لبه قرار دارد، استفاده کرد. مشتق اول تصویر در هر نقطه برابر بزرگی گرادیان است. مشتق دوم 

آید. اگر یک لبه را به عنوان تغییر در شدت روشنایی که در طول ه دست مینیز با استفاده از الپالسین ب

های آشکارسازی لبه به طور کلی مشتقی از این تغییر شود در نظر بگیریم، الگوریتمچند پیکسل دیده می

یب های تغییر اندازه تصویر از گرادیان تصویر و یا ترک. بیشتر الگوریتمکنندشدت روشنایی را محاسبه می

                                                           
1 Features 
2 Siliency Map 
3 Gradient 
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اند. برای محاسبه تصویر برای تشخیص نقشه اهمیت تصویر استفاده کرده برجستگیگرادیان با نقشه 

 شود:دو رابطه زیر استفاده می از یکاز ی معموالًگرادیان 

(2-1                                       )                                                    𝐸1(𝐼) = |
𝜕

𝜕𝑥
𝐼| + |

𝜕

𝜕𝑦
𝐼| 

(2-2                )                                                                            𝐸2 = √(
𝜕

𝜕𝑥
)

2
+ (

𝜕

𝜕𝑦
)

2
 

باشد، با استفاده از های تصویر میدر تصاویر دیجیتال برای محاسبه گرادیان تصویر که نمایان گر لبه

ها برای محاسبه گرادیان تصویر، ماسک ترین این ماسکاز معروفکنند. هایی تصویر را فیلتر میماسک

-2های در جهات مختلف و شکل های مختلف سوبل را برای تشخیص لبهماسک 1-2است؛ شکل  1سوبل

 دهند.نتیجه فیلتر کردن تصویر با این ماسک را نشان می 2

 

                                                           
1 Sobel 
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ج( در راستای جهت افقی، )ب( در جهت عمودی، )های سوبل برای محاسبه گرادیان تصویر. )الف( در : ماسک1-2شکل 

 درجه. -45درجه و )د( در راستای  45

 

 .: فیلتر تصویر با ماسک سوبل. )الف( تصویر اصلی، )ب( گرادیان با استفاده از ماسک سوبل2-2شکل 

 تصویر 1جستگینقشه بر -3-2

ه کلی ها به دو دستتوان آنهای متفاوتی جهت محاسبه نقشه برجستگی تصویر وجود دارد که میروش

ویر است که توجه ها پیدا کردن اشیا برجسته تصهدف این الگوریتمپایین به باال و باال به پایین تقسیم کرد. 

ته به های مشخص بسها از تشخیص چهره و ویژگیکنند. برخی روشانسان در نگاه گذرا به تصویر جلب می

ها ارائه الگوریتم د دارند اما هدف اکثر اینبره در تصاویر محدودی کارکنند کد مورد نظر استفاده میبرنوع کار

به نقشه روشی جهت کاربرد در تصاویر مختلف است. در ادامه این بخش به معرفی دو الگوریتم معروف محاس

 پردازد.برجستگی تصویر می

 2ایتی برجستگینقشه   -1-3-2

تصویر برای زمانی که انسان یک نگاه  برجستگیمبتنی بر  3یک مدل توجه بصری [7]ایتی و همکارانش  

های تصویر ویژگی 4های خطیاندازد را ارائه دادند. این سیستم بصری ابتدا با استفاده از فیلترگذرا به صحنه می

                                                           
1 Saliency map 
2 Itti 
3 Visual attention 
4 Linear Filters 
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تصویر را محاسبه  برجستگیها، نقشه را استخراج کرده و سپس با ترکیب این ویژگی 1شامل رنگ، شدت و جهت

از  ترتیاهمنواحی برجسته تصویر و حذف مناطق کم  ترقیدقند. این سیستم سپس برای مشخص کردن کمی

 دهد.مدل پیشنهادی ایتی را نشان می 3-2کند. شکل یک سیستم شبکه عصبی استفاده می

 

 

 [.7]در مدل ایتی  برجستگی: مراحل محاسبه نقشه 3-2شکل 

شود. های تصویر استخراج میدهد. در مرحله اول ویژگینشان می رامراحل تولید نقشه ایتی  3-2شکل 

ها با ترکیب این ویژگی و ؛های استخراج شده در این مرحله بر اساس رنگ، شدت و جهت تصویر استویژگی

نهایی بر اساس مدت زمان اجرای  برجستگی، نقشه 4-2آید. با توجه به شکل اولیه بدست می برجستگینقشه 

                                                           
1 Direction 
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با استفاده از شبکه عصبی و مفهوم مرکز فراگیر، از مرکز تصویر شروع کرده و نواحی برجسته تصویر  الگوریتم و

کند. واضح است که هرچه مدت زمان اجرا الگوریتم بیشتر باشد، نواحی برجسته بیشتری تشخیص را مشخص می

کند. را از مرکز تصویر شروع میشود. این الگوریتم با توجه به خاصیت بیولوژیکی مرکز فراگیر جستجو داده می

های هر مرحله و همچنین تاثیر مدت زمان اجرای الگوریتم را به خوبی مراحل این روش و خروجی 4-2شکل 

ویژگی استخراج شده بر اساس  I̅ی استخراج شده بر اساس رنگ تصویر، ژگیو C̅،  4-2سازد. در شکل نمایان می

اولیه و نتیجه ترکیب سه  برجستگینقشه  Sباشد. تصویر می ویژگی استخراج شده بر اساس جهت O̅شدت و 

 [.7]باشد نهایی یا همان خروجی مدل ایتی می برجستگینقشه  SMویژگی باال و 
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 .[7]: مراحل محاسبه نقشه ایتی 4-2شکل 
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 GBVC (Graph-Based Visual Saliency) برجستگینقشه   -2-3-2

ها  ارائه یک روش آنتصویر ارائه دادند. کار اصلی  برجستگییک مدل برای نقشه  [4]هارل و همکارانش 

مانند مراحل قبل که در مدل  GBVSتصویر بود. مرحله اول  برجستگیسازی نقشه جدید برای مرحله فعال

زنجیره ها در مرحله فعال سازی از مدل های تصویر بود، اما آنایتی هم استفاده شده بود، استخراج ویژگی

نماینده  مارکوفگراف در مدل  2متصل که هر نود یا حالت کامالًاستفاده کردند. این مدل یک گراف  1مارکوف

ابتدا الزم است عدم  GBVSکند. برای مدل کردن گراف در روش هر پیکسل از تصویر است را معرفی می

باشد، این  استخراجویژگی بدست آمده در مرحله  Mدو پیکسل از تصویر را تعریف کنیم. فرض کنید  3تجانس

,i)باشد که عدم تجانس دو پیکسل در مختصات نقشه به صورت یک عکس می j) و (p, q)  به صورت زیر

 شود:محاسبه می

  d((i, j)||(p, q)) ≜ |log
 M(i,j)

M(p,q)
|        (-2

3                                                                     )  

ت، استفاده ( که در زیر آورده شده اس4-2( از رابطه )3-2البته این روش در برخی موارد بجای رابطه )

 اند که هر دو روش موثر هستند.ادعا کرده [4]کند. هارل و همکارانش می

d((i, j)||(p, q)) ≜ |M(i. j) − M(p, q)|                                                                    (4-2)  

است. نقشه فعال سازی در  Aسازی طور که اشاره شد، هدف این روش بدست آوردن یک نقشه فعالهمان

هایی از یک صحنه بهم ارتباط دارند را چه بخش که نیا واقع چگونگی حرکت چشم انسان در یک صحنه و

برای حل این مسئله استفاده  مارکوفکند. این روش از مدل در تولید نقشه اهمیت نهایی کمک می مشخص و

های نقشه ویژگی بدست آمده در مرحله از پیکسل کی هر، ابتدا مارکوف. برای رسیدن به مدل است کرده

متصل است را  الًکامکه یک گراف  GAدر نظر گرفته و گراف  مارکوفزنجیره  دررا یک حالت گراف  استخراج

nپیکسل در تصویر باشد در این صورت هر پیکسل به  nکند. یعنی اگر تولید می − پیکسل دیگر متصل  1

                                                           
1Markov chains 
2 State 
3 dissimilarity 
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های رفت و برگشت بین دو نود در آن دارای وزن یکسان است و یال 1دارشده است. این گراف یک گراف جهت

,i)دار بین دو نود باشند. وزن هر یال جهتمی j)  و(p, q)  شوندیم محاسبهدر این گراف حالت به صورت زیر: 

(2-5                               )              w((i, j), (p, q)) ≜ d((i, j)||(p, q)). F(i − p, j − 𝑞) 

 شود. به صورت زیر تعریف می Fدر رابطه باال تابع 

(2-6   )                                                                                             F(a, b) ≜ e (−
a2+b2

2σ2 ) 

,i)بین دو نود  دار جهت البا توجه به رابطه باال وزن ی j)  و(p, q)  ها و فاصله آن تجانس عدممتناسب با

های بدست بعد از محاسبه رابطه باال و نرمال کردن وزنباشد. می Mها در نقشه تصویر ویژگی بدست آمده آن

آیند. نتیجه حل زنجیره ها به صورت یک احتمال بین صفر و یک بدست می( وزن یال5-2آمده به وسیله رابطه )

-کند. زمان توقف باالتر نشاندر آن حالت را مشخص می 2برای هر حالت مدت زمان توقف یک رونده مارکوف

دهنده اهمیت باالی یک پیکسل است. در اینجا رونده همان چشم انسان است. هدف این رونده از حل مدل 

 رسیدن به دو نتیجه است. مارکوف

 زمان توقف که نشان دهنده اهمیت یک پیکسل در تصویر است. .1

 جوارمههای که قسمت صورت نیاها، به های تصویر با توجه به وزن یالجدا کردن قسمت .2

، و چشم از رندیگیم قرارباشد در یک گروه ها کم میدر آن تجانس عدمهایی سمتو ق

 کند.متفاوت تصویر حرکت می کامالً یک حالت به حالت 

چشم  انسان به گونه ای   نامیدند چون خواص بیولوژیکی 3این روش را ذاتی [4]هارل و همکارانش در 

گیری کند که در مشاهده یک صحنه از یک قسمت به کدام قسمت دیگر برود. تصمیم عاًیسرکند که رفتار می

مدل و با  مارکوفحرکت چشم و تمرکز انسان در یک صحنه به صورت زنجیره  GBVSخالصه روش  طور به

 کند. تصویر را محاسبه می برجستگیهای مهم تصویر و در نهایت نقشه حل آن قسمت

 

                                                           
1 Directed graph 
2 Walker 
3 Organic 
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طور که در شکل مشخص است، روش کند. همانتی مقایسه میرا با روش ای GBVSروش  5-2شکل 

GBVS در تصویر مشخص شده 1مورد نظر دارد. نقاطی که به عنوان تمرکز قدرت بیشتری در تشخیص نواحی 

 [.4]است را بهتر تشخیص داده است 

 

 

 برجستگیرکز، )ب( نقشه با روش ایتی، )الف( تصویر اصلی همراه با نقاط تم GBVS: مقایسه روش 5-2شکل 

 .GBVS محاسبه شده توسط روش  برجستگیمحاسبه شده توسط روش ایتی و )ج( نقشه 

 نقشه اهمیت تصویر -2-4

است که  های تغییر اندازه تصویر که سعی در حفظ محتوای تصویر دارند، اینقسمت اساسی الگوریتم

در  معموالً زنند که محتوای تصویر در کجای تصویر قرار دارد. جهت حفظ محتوای تصویر، باید بتوانند تخمین 

                                                           
1 Fixations 
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به این  تربزرگشود؛ عدد های تصویر، عددی بین صفر تا یک داده میاز پیکسل کی هرنقشه اهمیت تصویر به 

نرمال شده نقشه  معموالًد. نقشه اهمیت تصویر، باشمعنی است که پیکسل مورد نظر دارای اهمیت بیشتری می

 باشد. می دو نیاتصویر، گرادیان، و یا ترکیبی از  برجستگی

 شوند:گروه تقسیم می های تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا به پنجالگوریتم

ها ه و آنهای کم اهمیت تصویر را شناسایی کردهای مبتنی بر بریدن که ابتدا قسمتالگوریتم (1

 کنند تا زمانی که تصویر به اندازه مورد نظر برسد.را از تصویر حذف می

هایی با کمترین انرژی را از باال به پایین یا که یک رگه یا رگه Seam Carvingهای الگوریتم (2

 1های گسستهها به روشکنند. این روشاز چپ به راست را از تصویر انتخاب کرده و از تصویر حذف می

 ستند.معروف ه

های مربعی یا مستطیلی گوشچهار به راکه  تصویر  2های مبتنی بر پیچاندن تصویرالگوریتم (3

از  کی هرمحاسبه کرده و با توجه به ضرایب اهمیت  3اهمیت، یک ضریب کی هرتقسیم کرده و برای 

 معروف هستند. 4های پیوستهها به الگوریتمدهند. این الگوریتمها را تغییر اندازه میچهارگوش

و غیره  Seam Carvingکه با ترکیبی از چند روش مانند بریدن،  5های چند عملگریالگوریتم (4

 دهند.تصویر را تغییر اندازه می

ضریب  کی هرو برای  کرده میتقسمهم و غیر مهم  6هایهایی که تصویر را به قطعهالگوریتم (5

 دهند.ها را تغییر اندازه میاس، آنمقی ضرایب اساس برجداگانه محاسبه کرده و  7مقیاس

بزاری جهت کنیم که از چه اکنیم و بررسی میهای معروف را مرور میتعدادی از الگوریتمدر این بخش 

 .انداهمیت تصویر استفاده کردهمحاسبه نقشه

 

 

                                                           
1 Discrete 
2 Image Warping 
3 Importance Factor 
4 Continues 
5 Multi-operator 
6 Patches 
7 Scaling Factor 
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 نهای مبتنی بر بریدالگوریتم -2-4-1

صویر تاهمیت های کمکنند قسمتسعی میاند که چندین روش مبتنی بر بریدن تصویر پیشنهاد شده

صویر را انتخاب، و اهمیت تهای کمها پنجرهکنند. این الگوریتمشده حذفرا تا رسیدن به اندازه نهایی داده

 کنند.ها را از تصویر حذف میآن

تر بر اهمیتکم 1هایهای بریدن تصویر، مبتنی بر جستجو برای پیدا کردن پنجرهیک گروه از روش

 3، یک روش حریصانه[8]و همکارانش  2های داده شده هستند. سوهاساس نقشه اهمیت تصویر و محدودیت

کنند، هایی از تصویر حذف میپیشنهاد دادند که ابتدا نقشه اهمیت تصویر را محاسبه کرده و سپس پنجره

. در تصاویری باشد داشته بر درطوری که تصویر خروجی بیشترین درصد نقاط برجسته تصویر ورودی را 

هایی که چهره در قسمت 4گر صورتها تشخیصکه انسان وجود دارد، این الگوریتم ابتدا با استفاده از روش

-تقسیم آن در، روشی ارائه دادند که [9] 5کنند. ما و گئوآن وجود دارد را مشخص کرده و آن را حفظ می

های تصویر جهت حذف در این روش انتخاب پنجرهشد؛ انجام می fuzzy k-meansی بندی اولیه به وسیله

 شد.تصویر انجام می 7یآنتروپ 6سازیبهینه بر اساساز تصویر 

 9سازی یک تابع هدفبهینه بر اساس، یک روش بریدن پیشنهاد دادند که [10]و همکاران  8ژانگ

 شد. این تابع هدف شامل سه مورد زیر بود: انجام می

-در عکس  10نگاریابتکارات وابسته به قواعد انگشت بر اساسی بیرابطه ترکیک  (1

 .11برداری

 کند.جلوگیری می 13تهاجمی به صورتکه از بریدن تصویر  12کاریک رابطه محافظه (2

                                                           
1Windows 
2 Suh 
3 Greedy 
4 Face Detector 
5 Ma & Guo 
6 Optimization 
7 Entropy 
8 Zhang 
9 Objective function 
10 Rules of thumb 
11 Photography 
12 Conservative 
13 Aggressive 
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ی انسان و نواحی مورد عالقه در برای جلوگیری از حذف چهره 1یک رابطه جریمه (3

 تصویر.

ی برجسته هایی که در آن انسان وجود دارد و نواحهای چهره انسان در تصویرورودی این روش موقعیت 

 است. particle swarm optimizationحل این روش باشد. راهتصویر است، می برجستگیکه همان نقشه 

با استفاده ( «6دیگر»و  5، محیط بسته4)منظره 3معنایی به صورت، ابتدا تصویر را [11]و همکاران  2چاگا

های مختلف بر اساس این نوع معنایی روی بندی کرده و سپس الگوریتمدستهCART ی از طبقه بندی کننده

گذاری تغییر اندازه مقیاس صورت بهشود و ها اعمال نمیهیچ تغییر روی آن منظره ریتصاو کنند.آن اعمال می

شوند و بقیه بریده می برجستگییک نقشه  اساس براند شوند. تصاویری که از محیط بسته گرفته شدهداده می

ها ، و در صورتی که چهره در آن7دهنده صورتگیرند، ابتدا توسط تشخیصقرار می «دیگر»تصاویر که در گروه 

 شوند.ه میی و بریدبندمیتقس برجستگیتشخیص داده نشود، تحت یک نقشه 

باهت بین که بر اساس تحلیل ش برجستگی، تصاویر را با استفاده از نقشه 2007در سال  8استنتیفورد

نمایی یک فاکتور بزرگ اساس برها را شود برش داد. این روش پنجرههای همسایه در تصویر محاسبه میقسمت

-کند، انتخاب میتصویر خروجی را ماکسیمم می برجستگیی که میانگین خروج یورودو نسبت تصاویر 

 .[12]شوند
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