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لف و در مخت یکاربردها یبرا ریتصاواز استفاده از ین لیدلبهمختلف وجود دارند.  یکاربردها با ریتصاوتبادل  یبرا یاریبس یابزارهاامروزه  ده:یچک

تا حد امکان  ریتصاو یاعاتاطال یمحتواانجام شود که  یاگونهبهد یاندازه بار یین تغیا. است یضرور یامرر یتصاور اندازه ییتغاز به ین تفاوت،ل میوسا

و ذف درز حتم یب الگوریه شده است که از ترکئارار یتصو یابر محتو یمبتنر یتصور اندازه ییتغ یبرا یشنهادیپ روشدو ن مقاله ی. در اگرددحفظ 

حتوا ت میبه جهت اهم ین نواحیشود و در این مییر تعیمهم تصو یابتدا نواح هر دو روش، کند. دریر استفاده میر ابعاد تصوییتغ یبرا یدهاسیمق

ر ییزان تغیدر م یشنهادیتفاوت دو روش پ .گرددیر استفاده میر اندازه تصوییتغ یبرا یدهاسیمقاز روش  یر نواحیو در ساحذف درز تم یاز الگور

 ندهدهنشاننه ین زمیمطرح در ا یهاروشر یسه با سایگاه داده استاندارد و در مقایپا یبر رو یسازهیشبج ینتاباشد. یر میتصومهم  یاندازه نواح

  باشد.یم ادیز یاطالاعات یدگیچیپبا  ریتصاو خصوصبهو  ریتصاواز  یانواع مختلف یرور ب یشنهادیپ روشاعملکرد مناسب 
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Abstract: Nowadays there are many different devices for displaying images. According to using images in different applications and 

various devices, displaying the images in different display size is vital and essential. Therefore it is very important to preserve content 

of images during resizing. In this paper, we present two different methods for content aware image resizing that combined with Seam 

carving algorithm and scaling. In both methods, at first the important regions of image are determined. After that Seam carving 

algorithm is used in these important regions and traditional scaling is applied for other regions. The proposed approaches are 

implemented and the experimental result shows that these methods are appropriate for various images especially in content images 

with many objects and edges.  
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 مقدمه -1

ه هر اند کد شدهیتول یگوناگون یمختلف، با کاربردها یهاامروزه دستگاه

ر یابعاد تصاو ر را دارند. معموالًیش تصاویت نمایقابل هاآنک از ی

 یرابگر متفاوت است. یکدیها با ن دستگاهیک از ایتوسط هر  شینماقابل

ک دستگاه تلفن همراه با اندازه یدر  شینماصفحهمثال اندازه 

 تفاوت دارد. یوتر خانگیک کامپی شینماصفحه

متفاوت و  یهاها در مکانن دستگاهیک از ایکه هر  نیبا توجه به ا

 که افراد ممکن نیروند و با توجه به ایم کاربهمختلف  یکاربردها یبرا

، تفاوتم یهامختلف و در مکان یکاربردها یکسان برایاست از اطالاعات 

 ها وجود دارد.ن دستگاهین ایر بیاز به تبادل تصویاستفاده کنند، ن

 ها متفاوتن دستگاهیتوسط ا شینماقابلر یکه ابعاد تصاو ییجاازآن

 را به ابعاد هاآن، ابعاد أر از دستگاه مبدیانتقال تصاو یراد بیاست، با

 ل نمود.یتوسط دستگاه مقصد تبد شینماقابل

 مثال یر وجود دارد، برایر ابعاد تصوییتغ یبرا یمختلف یهاروش

ه ر با توجه بیاس تصویر مقییروش تغ ،هان روشین ایتراز معمول یکی

ر یور اندازه تصییتغ یک راه مناسب براین روش، یاست. اما ا موردنظرابعاد 

ر یاس نسبت به تصویر مقییتغر حاصل از روش یتصاو ست و معموالًین

ند. شویر دچار نقصان میت تصویفیک و یاطالاعات یمحتوا ازنظره یاول

 ،اسیقر مییبر تغ یمبتن یهان است که در روشیا شدهانیب ل مشکلیدل

همه  کند و بهیر مییآن تغ یاطالاعات یار بدون توجه به محتویاندازه تصو

اما روش  شود.یداده م یکسانی ارزش ریر تصوموجود د یهاکسلیپ

ر بهتر حفظ یت تصویفیکه ک یاگونهبهر یر اندازه تصوییتغ یتر برامناسب

ن یآن است. به ا یاطالاعات یابر محتو یر مبتنیر اندازه تصوییشود، تغ

بر ها سلکیر، به پیکسل از/به تصویا اضافه کردن پیحذف  یمعنا که برا

ر را یاز تصو یچه اطالاعات کهنیار و یدر تصو هاآن یریگمکان قرار اساس

 تیهما بر اساسر اندازه ییشود و تغیارزش داده م ،دارندیدر خود نگه م

 .ردیگیمها انجام کسلیپ

شده مطرح  Shamirو  Avidan ه توسطک ریر اندازه تصوییروش تغ

ن آ یاطالاعات یامحتو یر بر مبنایر اندازه تصوییتغ یبرا یروش است،

ن روش یدر ا .[1] شودیشناخته م حذف درز بانامن روش یکه ا باشدیم

 کنندهنییتعکه  یک تابع انرژی بر اساسر یتصو یهاکسلیک از پیبه هر 

شود. یاختصاص داده م یارزش ،استر یتصو یهاکسلیپ یزان انرژیم

به  0درزا چند یک ی حذف کردنا یق اضافه یر از طریدازه تصور انییتغ

 یهالکسینه از پیر بهیک مسی درواقعک درز، ی. ردیگیمر صورت یتصو

ه ا از چپ بین و ییااست که از باال به پ گانههشت یگیمتصل با همسا

ف یتعر یهر درز توسط تابع انرژ ینگیزان بهی. مکنندیمراست حرکت 

 .[1] شودیم

 یباتمحاس یدگیچیپ حذف درز،تم یمشکالت الگور نیترمهماز  یکی

نه در یدرز بههر محاسبه  یبرا کهیطوربه ،است تمین الگوریا یباال

 یم براتیدر هر تکرار از الگور ود.ش تم تکراریکل الگورالزم است ر، یتصو

ابع ر با استفاده از تیتصو یهاکسلیک از پینه، ارزش هر ین درز بهییتع

 یت اطالاعاتیر که اهمین مقادیا بر اساسشود و سپس ین مییتع تیهما

 گرددین مییه تعنیدرز به ،دهدیمر را نشان یتصو یهاکسلیک از پیهر 

[1.] 

 یبرا ییها، روشحذف درزتم یالگور یبیت ترتیبا توجه به ماه

و  Lee[، 2مثال در ] اعنوانبهاند. تم ارائه شدهین الگوریش سراعت ایافزا

Kim با استفاده از  حذف درزتم یسراعت الگور باال بردن یرا برا یروش

اندازه  رییانجام تغ ین روش برایاند. در اغلبه ارائه دادهم و یک تقسیتکن

م یه مورد پردازش به دو بخش تقسیتم، ناحیر در هر تکرار از الگوریتصو

، شودیجداگانه تکرار م صورتبهدر هر بخش  حذف درزتم یو الگور شده

 2p-1درز در  2p-1تم، تعداد ین مرحله از الگوریام pکه در  یاگونهبه

فاده است که با است یهی. بدگرددین مییمستقل از هم تع صورتبهه یناح

، شودیم ترشیبر یر اندازه تصوییتغروش  یت اجراسراع ،تمین الگوریاز ا

ر بدون یتصو ینواح یبندمیتقسن روش، ین مشکالت ایتراز مهم یکیاما 

عداد که ت یزمانخصوصاً  ر است.یتصو ین اجزایب یتوجه به ارتباط منطق

جاد یتواند بااعث ایم ین اعدم هماهنگیاد باشد، ایز شدهحذف یدرزها

   مجزا شود. ینواحو در جه ینتر یتصو در یوستگیناپ

 ارزشکم یهاکسلیحذف پحذف درز، تم یدر الگور یهدف اصل

ر حفظ یباالتر در تصوارزش  یدارا یهاکسلیپ، ن اعملیاست تا با ا ریتصو

 استیرا با س ارزشکم یهاکسلیتم اعمل حذف پیالگورن یاما اشوند. 

با  یهاکسلیپ ،تمین الگوریگر در اید اعبارتبهدهد، یانجام م 1صانهیحر

ر یصوکه ت یتا زمان شوند،یحذف م یمتوال صورتبهر یتر در تصوارزش کم

ه ند بیآن فرین است که در طول ایاما نکته مهم ا برسد. دلخواه اندازهبه

 مسئله نیاشود که یتوجه نم ،ریت تصویفیبر کها کسلیحذف پر یثأت

. [0و  9، 1] گرددر یدر وضوح تصو یممکن است بااعث بروز مشکالت

 تیمبااه ی، نواححذف درزتم یدر الگور شدهانیب یژگیو لیدلبهن یهمچن

کم است ممکن است در معرض  نسبتاً هاآن یر که مقدار انرژیاز تصو

 [.0] رندیحذف شدن قرار گ

 همه انواع یرو روشن ی، احذف درزتم یالگور یمشکالت ذات لیدلبه

 همهبد کند و ممکن است بااعث یتول یبجه مناسیتواند نتیر نمیتصاو

کاهش  یابر .گردد جهینتر یتصودر  تیفیافت کر و یختن ساختار تصویر

مطرح  یاریبس یهاتمیها و الگورروش حذف درز،تم یمشکالت الگور

 یبرا یو همکاران روش Subramanian ،مثال اعنوانبه[. 1-3]اند دهیگرد

 یبرا یاند که از منطق فازر شامل چهره ارائه دادهیر اندازه تصاوییتغ

 یبرا ،تمین الگوری. در ا[5] ر استفاده کرده استیحفظ اطالاعات مهم تصو

 یفاز یبندسگمنت یبیک روش ترکیر، از یحفظ اطالاعات مهم تصو

 جهیرنتد استفاده شده است، ص پوستیتشخ یبرا یشبکه اعصب همراهبه

 را ر که شامل چهره انسان استیاز تصو یمهم ینواح تواندیم ن روشیا

 د.یایب

ن افتی ید برایجد یقیک تطبیک تکنی[ 11در ] شدهمطرحروش 

تم حذف درز ین روش، مشکل الگوری. در اکندیمنه را مطرح یدرز به

، اندشدهک به هم واقع ینزد یهامکاناء در یکه اش یریتصاوخصوصاً در 

افتن یدر  یتم سعی، الگورن مشکلیحل ا یبرا در نظر گرفته شده است.

 Chan یبندسگمنتتم یالگورن منظور از یا یبرا .ر داردیاء مهم تصویاش
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Vese یریادگیتم یالگور افتهیرییتغ ک روشیاز ز یو ن Delta Bar Delta 

 .کندیماستفاده 

تم حذف درز مطرح شده یرالگو دهندهگسترشک روش ی[ 11در ]

و  BSCشود. تفاوت روش یده مینام BSC 5 تمیالگور اعنوانبهاست که 

 یک درز شامل تعدادی ،ن است که در روش حذف درزیحذف درز در ا

ک واحد از یک درز یدر هر مرتبه با حذف  کهیطوربهکسل است، یپ

هر اعنصر درز،  BSCدر  کهیدرحالشود. یکاسته مر یا اعرض تصویطول 

ک واحد، چند ی یجابهباشد و با حذف هر درز، یها مکسلیاز پ یبلوک

ن منظور، ابتدا یا یکند. برایدا میر کاهش پیا اعرض تصویواحد طول 

است به  H(=hn)*W(=wm)آن  اندازهکه  یر اصلیالزم است تصو

 یبرا 0*0 اندازهن مقاله یا هاشیآزماکه در  م شودیتقس n*m یهابلوک

هر بلوک  ین انرژیانگیت. سپس مهر بلوک در نظر گرفته شده اس

ساس ن ایده و بر اشآن بلوک در نظر گرفته  یزان انرژیشاخص م اعنوانبه

 یجابهنه ینجا هر اعنصر درز بهیدر ا کهیدرحال. شودیمافته ینه یدرز به

ر یصواندازه ت هاآنکه با حذف  باشدیم هاکسلیپاز  یکسل، بلوکیک پی

م تین الگوریا یاگرچه سراعت اجرا .ابدییمکاهش  یتوجهقابلبه مقدار 

اندازه  رییپس از تغ توجهقابلت یفیسبب افت ک تواندیمباال است اما 

  شود.
 یاهر روشیبا سا حذف درزتم یها، الگورن روشیاز ا یاریدر بس

ب یترک 0ا برشیاس و یر مقییتغ یهاروشر مانند یر اندازه تصوییتغ

جه یاعملگر، نتد بر چن یر اندازه مبتنییتغ یهاروش ،یطورکلبهاند. شده

را از یز ،کنندید میتول ییتنهابه اعملگرهاک از ینسبت به هر یبهتر

ن یا هاآن بیاع [ اما1، 0] ندینمایمها استفاده ن روشیهمه ا یایمزا

 ها مانند از دستن روشیک از ایهر  یمشکالت ذاتتوانند بر یاست که نم

 از کیچیه یکل طوربهغلبه کنند. ت یفیافت کا یدادن اطالاعات و 

د روش اننتوانسته ،اندر که تاکنون ارائه شدهیر اندازه تصوییتغ یهاروش

ا ر ارائه دهند و تنهیهمه حاالت مسئله و انواع مختلف تصاو یبرا یمناسب

 [. 9] ر مناسب هستندیاز تصاو یانواع خاص یبرا

ر اندازه ییر پس از تغیب تصویاز تخر یریجلوگ یه براک یگریروش د

، کندیمر استفاده یاء در تصویص اشیتم تشخیمطرح شده است، از الگور

ز ا کیچیهه ک کندیم یدرز را محدود به نواح ییسپس اعملگر شناسا

اء و یص اشیتشخ یبرا .[12]ص داده شده در آن نباشند یاء تشخیاش

استفاده  SVMتم یاز الگور موردنظر یتم حذف درز به نواحیااعمال الگور

ن یاستفاده از ا. شودیممحسوب  یریادگیتم یالگور یکه کشده است 

گردد و ر حفظ یمهم تصو یهایژگیون کتا حد مم شودیمروش سبب 

 شود. حذف  تیاهمکم یفقط نواح

 ورتصبه که اندشدهمطرح  ریتصور ابعاد ییتغ یهاروشک دسته از ی

تفاده ر اندازه اسییتغ یهاتمیالگورر یتم حذف درز و سایاز الگور یبیترک

ر اندازه ییتغ یبرا که یبکیروش ترک یبه  توانیممثال  یبرا .کنندیم

در هر مرحله از ، روش نیم. در ایاشاره کن ،ده استیر مطرح گردیتصو

ر یو تصو یر اصلین تصویب SIFT اعملگر از ،تم حذف درزیااعمال الگور

ن یفاصله ب SIFT. پس از ااعمال [19] شودیمافته استفاده یر اندازه ییتغ

، قین طریاو از  شدهمحاسبه ر یدو تصو یآمده برا دستبه یردارهاب

اهت زان شبین میا کهیدرصورت. دیآیم دستبهر یزان شباهت دو تصویم

در صورت  رایامکان حذف درز وجود ندارد زباشد،  ترکمآستانه حد  یکاز 

، ردیگیمر صورت یب تصویتم حذف درز، تخریاستفاده مجدد از الگور

ر ییغتم تیر، از الگوریاهش مجدد اندازه تصوکاز به یدر صورت ن جهیدرنت

 اس استفاده شده است.یمق

ب یاز ترک ارائه شده است [10] مرجع درکه  یگرید یبیروش ترک

ر استفاده یتصو اندازهر ییتغ ی، برایگذاراسیو مق درزحذف دو روش 

ده یف گردیتعر 0ریتصو یدسیاقل فاصلهار یک معین روش ی. در اکندیم

ر یو تصو یر ورودیتصو نیبن فاصله یکردن ا نهیکماست که هدف آن 

ر به یتصو اندازهر ییباشد. مراحل انجام تغیر اندازه مییپس از تغ یینها

افته ینه یک درز بهی حذف درزتم یاست که در ابتدا با الگور صورتن یا

ر ییمطلوب از روش تغ اندازهدن به یگردد، سپس تا رسیشده و حذف م

 استفاده شده است.  کنواختی اندازه

ر یصوبا ت یر ورودیزان تفاوت تصوی، میدسیاقل فاصلهار یق معیاز طر

زان یم همراهبه شدهحذفد و تعداد درز یآیم دستبهر اندازه ییپس از تغ

شود. در یافته، نگه داشته میر اندازه ییر تغیه و تصویر اولیتفاوت تصو

ر ییتغ یگردد و باقیو حذف م شده افتهینه یبعد دو تا درز به مرحله

ر یتصو فاصله بازهمشود و یانجام م یگذاراسیر، به روش مقیتصو اندازه

. ابدییمن کار ادامه یر اندازه، محاسبه شده و اییتغر پس از یه و تصویاول

است،  نهیمکافته یر اندازه ییر تغیه و تصویر اولیتصو فاصلهکه  یدر حالت

ن حالت یم داشت. در ایر اندازه را خواهییر پس از تغیت تصویفین کیبهتر

ر بهتر است ین تصویا یدهد که براینشان م شدهحذف یتعداد درزها

رد تا همچنان یصورت بگ حذف درزر اندازه به روش ییزان تغیچه م

 ر حفظ شود.یت تصویفیک

 که اندشدهتم حذف درز مطرح یبهبود الگور یبرا یمتعدد یهاروش

 یتراالبا دقت بر را یمهم تصو ینواح، مورداستفاده یر تابع انرژییبا تغ

 یبرا مورداستفاده یبا توجه به تنوع توابع انرژ .کنندیم ییشناسا

توابع مختلف و  یین کارایب یاسهیمقا [11]تم حذف درز در یالگور

از  یدر ادامه تعدادر، انجام شده است. یدر انواع تصاو هاآناعملکرد 

تم حذف درز یدر بهبود الگور یسع یر انرژییموجود که با تغ یهاروش

ن افتی یبرا شدهمطرح یهادهیااز  یکینمونه  یبرا :اندشدهمطرح دارند، 

از  کهیطوربه، [15] باشدیم یمهم، استفاده از نقشه برجستگ ینواح

 از ییو در جاها دیآیم دستبهآن را  ی، نقشه برجستگیر اصلیتصو یرو

 روش حذف درز، ،دارد یترکمت یاهم ،ینقشه برجستگ ازنظرر که یتصو

 .شودیمااعمال 

 اساسبر تم حذف درز یالگور ید برایجد یک تابع انرژی[ 10در ]

ر استفاده شده یحفظ ساختارها در تصو یبرا جلوروبهان یتفاوت گراد

نه با یکه پس از حذف درز به ییهاکسلین روش تفاوت پیاست. در ا

جهت  ازنظرن تفاوت هم یشود. ایشوند، محاسبه میه میگر همسایهمد

ک ی اعنوانبهباشد که یم مدنظرها کسلیان پیمقدار گراد ازنظرو هم 

 نهیکمن مقاله ی. هدف ان روش در نظر گرفته شده استیدر ا یکمر ایمع
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ن منظور یباشد که به اینه می، پس از حذف درز بهیار کمین معیکردن ا

 .   کندیما استفاده یپو یسینوبرنامهاز 

ب چند تابع یکه با ترک اندشدهنه مطرح ین زمیهم در ا ییهاروش

ر . دکنندیمک یر را تفکیتصو تیاهمکممهم و  ی، نواحمختلف یانرژ

، مطرح شده است حذف درزبر  یر مبتنیتصو اندازهر ییک روش تغی [10]

، نقشه 3ینقشه پراکندگر شامل یمختلف تصو نقشهز چهار ا کهیطوربه

 ی. براکندیمنقشه تفاوت حرکت استفاده  و یان، نقشه برجستگیگراد

، شدهانیب نقشهچهار  داروزنر، جمع یت تصویاهم نقشهساختن 

د یت جدیاهم نقشه بر اساس تیدرنها. شودیمقرار داده  مورداستفاده

 رد.یگیصورت م حذف درز روشبهر یتصو اندازهر یی، تغریتصو

ده که با یتم حذف درز مطرح گردیبهبود الگور یبرا یگریده دیا

ت ر را با دقیتصو یهاکسلیپت یاهم کندیم یسع یر تابع انرژییتغ

 یکه مشخصه ساختار یریمحاسبه کند، خصوصاً در مورد تصاو یترشیب

ک یز یو ن یک مدل ساختارین مقاله یدر ا دارند. یادهیچیپ 11یو بافت

 .گرددیمآن محاسبه  بر اساس یف شده است و تابع انرژیتعر یمدل بافت

، همانند ر استفاده شده استیان شدت تصویاز گراد یساختار در مدل

ه ی، از رویدر مدل بافت .باشدیمحذف درز مطرح  یهاروشدر اکثر  آنچه

نه یبه یافتن درزهایسپس مراحل  .شودیماستفاده  11تنک یمدل بافت

  .[13] گرددیمانجام د یجد یتابع انرژ بر اساس

هیناح با [ مطرح شده است که21در مرجع ] یخودکارمهینتم یالگور

س از ر پیب تصوی، از تخرمورداعالقه یواحن نییو تع ریکردن تصو یبند

یر اندازه را باال مییز سراعت روش تغیکند و نیم یریر اندازه جلوگییتغ

ک کاربر کمک گرفته شده است یاز  مورداعالقه ینواحن ییتع یبرد. برا

که قرار است از هر  ییتعداد درزهاز یو نکند  یبندهیناحر را یتا تصو

 یین حالت کارایشود. البته در این مییتوسط کاربر تع ،ه حذف شوندیناح

اله، ن مقیان در یدارد. همچن یکاربر بستگ ییر اندازه به کاراییروش تغ

 انیگراد اندازهو  یبرجستگ یارهایمع بر اساست یمحاسبه نقشه اهم

 همورداعالق ینواح ،ریت تصوینقشه اهم کمکبهشنهاد شده است تا یپ

 یهاهیتواند ناحین گردد. پس از آن کاربر مییخودکار تع صورتبه

 . دیرا حذف نما شدهانتخاب یاز نواح هرکداما یرا انتخاب کند  یدیجد

 ینابر محتوا بر مب آگاهر یر اندازه تصوییتغ یروش برادو  مقالهن یدر ا

ن یاشنهاد شده است. در یپ یدهاسیمقو روش  حذف درزتم یالگور

 یبندمیتقست یو بدون اهم تیبااهم یهابخشر به یابتدا تصو هاروش

بر ها و ن بخشیک از ایدر هر  یدهاسیمقو  حذف درزشود. سپس یم

 .ردیگیصورت م ،زان ارزش آن بخشیم اساس

 حیتوض یشنهادیروش پدو در بخش دوم ن مقدمه، یان ایپس از ب

ه آورد روشن دو یا یسازهیشبج یدر بخش سوم نتا سپس شود،یداده م

تم یالگور یش رویپ یهاچالشن مقاله، یدر بخش چهارم اشده است. 

 یلک یریگجهینتدر فصل پنجم  تیدرنهاست و مطرح شده ا یشنهادیپ

 ده است.یمطرح گرد ندهیآ یکارها اعنوانبه ییشنهادهایپ همراهبه

 یشنهادیروش پ -2

اده دح یر توضیر اندازه تصوییتغ اعملکرد روش ین بخش چگونگیدر ا 

 یابر محتو یمبتن یها. با توجه به اعملکرد مناسب روشه استشد

اد آگاه ر ابعییاز روش تغ مقالهن یدر ا ،ر ابعادییتغ یر برایتصو یاطالاعات

روش  همراهبه شود،یشناخته م روش حذف درز باناما که بر محتو

 ر استفاده شده است. یر اندازه تصوییتغ یبرا یدهاسیمق

تم یاست که در هر مرحله از الگور یاگونهبه درز حذفساختار روش 

را یز ،تم از ابتدا اجرا شودید کل الگوریبا ،ریک درز در تصویحذف  یو برا

آمده از مرحله  دستبهر یتصو یاز رو ینقشه انرژ ،در هر مرحلهالزم است 

 رد.ی، حذف درز صورت گینقشه انرژ بر اساسقبل، محاسبه گردد و 

ردن کا اضافه یبه حذف از ین ر معموالًیر ابعاد تصوییتغ یبرا کهییازآنجا

 یش زمان اجرایند بااعث افزایآن فری، اباشدیمر یدر تصو ن درزیچند

 [. 0، 1] شودیمر یر ابعاد تصاوییتغ یبرا ،تمیالگور

 یباال یزمان اجراکاهش مشکل  یبرا ،یشنهادیپ تمیالگوردو  در

ان یب یمواز صورتبهر یاندازه تصو رییتغ یبرا یروشتم حذف درز، یالگور

 هیر به چند ناحیتصو یبندمیتقسده یا که یطوربهشده است، 

ه چند ب یر اصلیتصو یبندمیتقساست. جهت قرار گرفته  مورداستفاده

ر یور ابعاد تصییتغ ،ییهدف نها ن نکته توجه شود کهید به ای، باهیناح

ر در یتصو یاطالاعات یمحتوام که به یدار یاز به روشین جهیدرنت ،است

 یروش، [9و همکاران در ] Liangتوجه کند.  یبندمیتقسند یآن فریح

 ،یاطالاعات یه بر اساس محتوایناح ر به چندیک تصوی یبندقطعه یبرا

ر در یتصو یبندمیتقس یبرا مورداستفادهروش  ی. چگونگانددادهارائه 

 شده است.ح داده یتوض 1-2بخش 

 یمحتوا بر اساس ،مجزا یهار به قطعهیتصو یبندمیتقسپس از 

 صورتبه ین نواحیک از ایابعاد در هر  ند کاهشیآر، فریتصو یاطالاعات

ردد. گ موردنظرر برابر با ابعاد یرد تا اندازه کل تصویگیمستقل انجام م

 یاست که در نواح یاگونهبهر یکاهش ابعاد تصو ،حذف درزهدف از روش 

، دحفظ گرد ییر نهایت تصویفیوجود دارد ک یدگیچیر که پیاز تصو

ل یدل نیمهبه .باشد نداشته هیر اولیبا تصو یتفاوت چندانگر ید اعبارتبه

ه ر کیاز تصو ییهادر قطعه کاهش ابعاد یق برایک روش دقیاستفاده از 

 یمحتوا حفظ منظوربه دارند، یترشیب یدگیچیپر قطعات، یبه نسبت سا

 حذف درزاز روش  هان قطعهین در ایاست. بنابرار مهم یتصو یاطالاعات

ه ر استفادیر ابعاد تصوییتغ یبرا، یک روش آگاه بر محتوی اعنوانبه

 شود.یم
بت به نس ینگران ،باشد ترکمر یاز تصو یاهیناح یدگیچیپ هرچقدر

 باًیها تقرکسلیرا ارزش پیخواهد بود، ز ترکمر یحذف اطالاعات مهم تصو
 ر بدون در نظریر ابعاد تصوییتغ یهاروش ازآنجاکه .برابر هستند باهم

دهند، یم یکسانیر ارزش یتصو یهاکسلیبه پ، ریتصو یاگرفتن محتو
 نیهمبهرسد. یم نظربهمناسب  تیاهمکم یها در نواحآناستفاده از 

ر یوتص تیاهمکم یهار ابعاد قطعهییتغ یبرا ،یشنهادیل در روش پیدل
کند، یر توجه نمیتصو یاطالاعات یاکه به محتو یدهاسیمقاز روش 

 استفاده شده است. 
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ر ییتغ یبرا یدهاسیمقروش  یریکارگبهگفت،  توانیمن یهمچن

ر ابعاد ییتم تغیش سراعت الگوریبه افزا، ریتصو تیاهمکم یهاابعاد قطعه

ر ییغت یبرا یدهاسیمقروش  یباال را با توجه به سراعتیکند، زیکمک م

ن نقشه ییتع یبرا حذف درزتم یبه استفاده از روال کند الگور یازین ،ابعاد

 ،هاکسلیپکردن ا اضافه یحذف ند یفرآدر هر مرحله از  ریتصو یانرژ

 آورده شده است. یشنهادیتم پیفلوچارت الگور 1در شکل  نخواهد بود.

 
ر ابعاد آگاه بر ییتغ یبرا یشنهادیپ یهاروشفلوچارت   :1 شکل

 ریتصو یاطالعات یامحتو
، یشنهادیتم پیالگور یهاک از بخشیات مربوط به هر یدر ادامه جزئ

 شد. دح داده خواهیتوض کامل، طوربه

 یر ورودیتصو یبندقطعه -2-1
از روش ارائه شده  ،یشنهادیپ هر دو روشکه اشاره شد، در  طورهمان

 اساسر بشده  یبندقطعهر ید تصویر و تولین ارزش تصوییتع ی[ برا9] در
ابتدا ارزش هر  ،ن روشیشده است. در ا ، استفادهمختلف ینواح تیهما
 ،ریوت تصینقشه اهم نامبه یاق نقشهیر از طریتصو یهاکسلیک از پی

 ییارهایها بر اساس معکسلیک از پین نقشه به هر یشود. در این مییتع
کسل، یپ 12یزان برجستگیم و لبهک یکسل به یزان تعلق آن پیمانند م

 یر از اعملگر سوبل و برایتصو یهالبهافتن ی یبرا شود.یداده م یارزش
، درواقعاستفاده شده است.  [21]کسل از روش یپ یافتن برجستگی

 یک شی 19که کانتور ییهاکسلیپ، شودیماستفاده از اعملگر سوبل سبب 
د. داشته باشن هاکسلیپر ینسبت به سا یترشیبمهم هستند، ارزش 

 وجهتقابل، یبصر ازنظرکه  ینواح تواندیم یبرجستگن نقشه یهمچن
 یهاکسلیپت، ارزش یدر نقشه اهم جهیدرنتکند،  ییرا شناسا هستند

ر، یوت تصیجاد نقشه اهمیبا ا .گرددیم ترشیب، ین نواحیدر ا قرارگرفته
و سپس  شدهص داده یتشخ ،ینقاط مرز بر اساس ،ریتصو مهم ینواح
 .گرددیم یبندقطعه، مجزا یبه نواح یمرزن نقاط یا بر اساسر یتصو

 دهندهنشان I_sه و یر اولیتصو یهالبه دهندهنشان I_e دیفرض کن
با استفاده از اعملگر سوبل و  I_e کهیطوربه ر باشد،یتصو یهایبرجستگ

I_s  توانیم ن صورتی، در ادیآیم دستبه [21در ] شدهارائهاز روش 
 [.9] ن نمودیی( تع1) رابطهبا استفاده از  ر رایت تصوینقشه اهم

(1)    𝐼_𝑖𝑚𝑝 =  10𝛼𝐼_𝑠 + (1 − 𝛼)𝐼_𝑒 

ج ینتا بر اساس دارد که[ 1-1ابت در بازه ]ثک مقدار ی α که در آن

نظر  در ن پارامتریا یمقدار مناسب برا اعنوانبه 1/1، مقدار آمدهدستبه

ک یت یاز اهم یمین دهدیمن مقدار نشان یا .[9] گرفته شده است

به است ک لیبه  کسلیزان تعلق پیم بر اساس ت،یدر نقشه اهم کسلیپ

 .گرددیمن ییتع ینقشه برجستگ بر اساسگر آن یم دیو ن
ن، آ یر با توجه به محتوایک تصوی یبرا آمدهدستبهتعداد قطعات 

م، یمهم داشته باش یک شیر، فقط یاگر در تصو کهیطوربه، ر استیمتغ
نخواهد شد. اما در مورد  ترشیبقطعه  3از  آمدهدستبهتعداد قطعات 

و  است تردهیچیپ یبندقطعهمهم هستند،  یچند ش یکه دارا یریتصاو
وش رح داده شد، یکه توض طورهمانگردد.  ترشیب تواندیم هاقطعهتعداد 

[ الهام 9ر که از ]یتصو ین نقشه انرژییتع ین مقاله برایدر ا شدهاستفاده
 حذف درزتم یالگور ی[ برا1در ] شدهاستفادهگرفته شده است، با روش 

 2 شکلدر  متفاوت است. ،کندیر استفاده میان تصویکه از مقدار گراد
 ،شدهانجام یهایسازهیشبدر ، ریک تصویاز  آمدهدستبهت یاهم ینواح
  است. مشاهدهقابل

 نسبت یشنهادیدر روش پ مورداستفادهشده  یبندقطعهر یتصو
روش  در کهیطوربه، باشدیممتفاوت [ 9در ] شدهمطرح روشبه
عداد د به تیبا ،ریک راستا از تصویدر ن است که یفرض بر ا یشنهادیپ

 یهاقطعهتعداد  کهیدرصورت نی، بنابراقطعه وجود داشته باشد یمساو
ر یاز سا ترشیبر یتصوک قسمت از ی یبرا ،ک راستایدر  دشدهیتول

 یبرا .گرددیمب یترک باهمها ن قطعهیا ،ها در همان راستا باشدقسمت
کسان ی یهاشماره یکه دارا 9شکل در  دشدهیتول یهامثال قطعه

 [.9] ب شوندیترک باهمد یبا ،هستند
 تدااب ها،ر ابعاد قطعهییند تغیآقبل از فر ،یشنهادیروش پدو هر در 

نوع ن اساس، یتا بر ا شود مشخص هاقطعهک از ی هرت یاهمالزم است 

ت یاهم نییتع یبرا .ن گرددییتع آن قطعه، یر ابعاد مناسب براییتغ روش

ان هر یمقدار گراد [1در ] شدهارائهروش  بر اساس ،هاک از قطعهیهر 

 ،دیآیم دستبه آن قطعه، یانرژ اعنوانبه دشدهیتول یهاک از قطعهی

ن روش از یدر ا گردد.یمحاسبه مهر قطعه  یانرژن یانگیسپس مقدار م

ت هر قطعه استفاده شده است، یمن اهییتع یک مقدار آستانه برای

 ،موردنظراز مقدار آستانه  ام iقطعه  ین انرژیانگیکه اگر مقدار م یاگونهبه

و  دیآیم حساببهر یک قطعه مهم در تصویآن قطعه  اشد،ب ترشیب

عه ت قطیباشد، اهم ترکماز مقدار آستانه  یانرژن یانگیمقدار م چنانچه

ل معاد موردنظرمقدار آستانه  ،شدهانجام یهایسازهیشبدر  ن است.ییپا

 در نظر گرفته شده است. ،هر قطعه ین انرژیانگینِ میانگیبا م

ر، یدر تصو تیاهمکم یهامهم و قطعه یهاافتن قطعهیپس از  

وان تیم درواقعها است. ک از قطعهیر اندازه هر ییزان تغیم یمسئله اصل

زان ین مقاله، در میدر ا شدهمطرح یشنهادیدو روش پ یاصل گفت تفاوت

ک از یر اندازه هر ییزان تغیممنظور از باشد. یها مر ابعاد قطعهییتغ

ک قطعه مهم، تعداد حذف درز و یم در ین کنیین است که تعیها، اقطعه

 بدون از زان باشد.ید چه میبا یدهاسیمقزان یم تیاهمکمک قطعه یدر 

 م.یکنیر صحبت میت مسئله، درباره کاهش اعرض تصویدست دادن کل
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 یر و نقطه مرزیت تصوینقشه اهم دهندهنشان)ب(  ،دهدمیه را نشان یر اولی)الف( تصو؛ شده بندیقطعهر ید تصویتول ی: چگونگ2شکل

 .دهندمیرا نشان  یر اصلیاز تصو آمدهدستبه هایقطعهد( -)چ ،دهدمیشده را نشان  بندیقطعهر ی)ج( تصو ،آن است یرو آمدهدستبه

 

 
 ب شوند.یترک باهمد یبا کسانی شماره یدارا یحاصل، نواح یبندقطعهر ید تصویتول یبرا یادشنهی: در روش پ3شکل

 
ندازه ر اییزان تغین مبنا استوار است که میاول بر ا یشنهادیروش پ

م ین شود. فرض کنییاندازه قطعه تع بر اساستنها  ،هاه قطعهیکل یبرا

 ’M*Nر هدف یاست و قرار است اندازه تصو M*Nه یر اولیاندازه تصو

ر یکاهش اندازه تصو ،ن صورت اگر قرار بود فقط با حذف درزیباشد. در ا

حذف ر یدرز از تصو ’s=N-Nگرفت الزم بود به تعداد یصورت م

عداد ما، ت یشنهادیکه در روش پن مسئله ید. با در نظر گرفتن ایگردیم

در  ر اندازهییزان تغیتوان گفت میکسان است، میک راستا یها در قطعه

از  زانین میکسان است و ایاند ک راستا قرار گرفتهیکه در  ییهاقطعه

 . دیآیم دستبه (2) رابطه

(2) (𝑁 − 𝑁′) ∗
𝑊𝑖

𝑁
 

 باشد. یام م iبرابر با اعرض قطعه  iWکه در آن 

ر ییزان تغیآوردن م دستبهاست که پس از  ینکته ضرور نیذکر ا

از روش  تیاهمکمقطعات  یاندازه آن، برا بر اساساندازه هر قطعه 

 م.یکنیقطعات مهم از روش حذف درز استفاده م یو برا یدهاسیمق

ر ر اندازه دییزان تغین اصل استوار است که میدوم بر ا یشنهادیروش پ

 قطعه هم،ت آن یزان اهمیمقطعه مهم، اعالوه بر اندازه قطعه، به ک ی

 داشته باشد. یبستگ

 مانندبه تیاهمکمقطعات  یر اندازه براییزان تغین روش، میدر ا 

 ابطهرزان از ین میدارد و ا یقطعه بستگ اندازهبهاول تنها  یشنهادیروش پ

، یشنهادیروش پن یتوان گفت در ایم جهیدرنتاست.  محاسبهقابل (2)

 یهامهم با قطعه یهاقطعه یرار اندازه بییزان تغین میینحوه تع

زان یمهم م یهاقطعه ین منظور برایا یمتفاوت است. برا تیاهمکم

 د.یآیم دستبه( 9) رابطهر اندازه با استفاده از ییتغ

(9) (𝑁 − 𝑁′) ∗ 𝑊𝑖 ∗
𝜇

𝑒𝑖
 

ها قطعه ین انرژیانگیم نِیانگیم µو  ام i قطعه ین انرژیانگیم ieکه در آن 

مهم استفاده  یهاقطعه یبرا، رابطهن یا کهنیاباشد. با توجه به یم

 نِ یانگیمآن از  ین است که انرژیک قطعه ایو شرط مهم بودن  شودیم

𝜇ن مقدار یباشد، بنابرا ترشیبمختلف  یهاقطعه ین انرژیانگیم

𝑒𝑖
همواره   

 (µ)ن یانگیمقدار م کهنیااست. در ضمن با توجه به  ترکوچکک یاز 

𝜇باشد، مقدار  ترشیب( ieک قطعه )ی یهر چه انرژ ،ثابت است

𝑒𝑖
 ترکوچک 

د، باش ترشیبک قطعه ی یتوان گفت هر چه انرژیم جهیدرنتخواهد شد. 

مهم  یایب اشیزان تخریخواهد بود تا م ترکمر اندازه آن ییزان تغیم

وه ن حالت اعالین در ایابد. بنابرایر تا حد ممکن کاهش بیموجود در تصو

است و اگر  مؤثرر اندازه ییدر تغ همآنت یزان اهمیک قطعه، میبر اندازه 

𝜇د باش ترشیب یلیر قطعات خیک قطعه نسبت به سای یزان انرژیم

𝑒𝑖
اعدد  

 ست. ا ترکمن قطعه یر اندازه اییزان تغین میخواهد شد و بنابرا یکوچک

 کهیدرصورت ،دوم یشنهادیاست که در روش پ ین نکته ضروریذکر ا

 هنیکمواقع شده باشند،  یاعمود یک راستایک قطعه مهم در یش از یب
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ر ییزان تغیم اعنوانبهن قطعات مهم یآمده ب دستبهدازه ر انییزان تغیم

ک یدر  کهیدرصورتن یشود. همچنیدر نظر گرفته م هاآناندازه همه 

وجود داشته باشد، قطعات  تیاهمکمراستا هم قطعه مهم و هم قطعات 

ندازه ر اییدر همان راستا، تغ قرارگرفتهقطعه مهم  اندازهبهد یبا تیاهمکم

شد، در  ح دادهیکه توض طورهمانر حفظ گردد. یتصو یوستگیابند تا پیب

شود و یانجام م یمواز صورتبه یهمه نواح یر اندازه براییتغ ن روش،یا

 گردد. یتم میسراعت الگور باال رفتنن اعمل بااعث یا

 یر ورودیافته و تصویاندازه ر ییر تغین تصوین فاصله بییتع -2-2

ر یتصون ین فاصله بیی، از تعیشنهادیسه دو روش پیتست و مقا منظوربه
 یبرا ی[ روش9]م. در یکنیاستفاده م ر اندازهییر پس از تغیو تصو یورود

ست. در ان شده ایر با اندازه متفاوت بین دو تصویشباهت بن فاصله ییتع
ن یها و همچنن قطعهیر بر اساس شباهت بین دو تصوین روش فاصله بیا
 Iم ید. اگر فرض کنیآیم دستبه یر خروجیتصو یوستگیزان پیم

باشد، فاصله  یر خروجیتصو دهندهنشان Oو  یر ورودیتصو دهندهنشان
 د. یآیم دستبه (0) رابطهق یر از طرین دو تصوین ایب

(0) 𝐷𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒(𝐼, 𝑂) =  𝛽𝐷𝑠𝑖𝑚(𝐼, 𝑂)

+ (1 − 𝛽)𝐷𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ(𝐼, 𝑂) 
و  Iر ین دو تصویب یاطالاعات رنگ دوطرفهزان اختالف یم simD که در آن

O دهد و یرا نشان مsmoothD ر یدو تصو یوستگیاختالف در پ دهندهنشان

 باشد.ی[ م1 1در بازه ] یمقدار ثابت βن پارامتر یاست. همچن

باشند  یکسلیپ k×kدو قطعه  دهندهنشان Qو  P میفرض کن اگر 

ق یاز طر Qو  Pن دو قطعه یفاصله ب ijQ = (q(و  p) = ijP( کهیطوربه

 د. یآیم دستبه 1 رابطه

(1) 𝐷(𝑃, 𝑄) = ∑ ∑ |𝑝𝑖𝑝
+ 𝑖𝑗𝑝 + 𝑗−𝑞𝑖𝑞 + 𝑖𝑗𝑞 + 𝑗|

2
𝑘−1

𝑖=0

𝑘−1

𝑗=0

 

 نیو سمت چپ )اول کسل باالیس پیاند دهندهنشان q,jq(i(و  i)p, j p(که 

اختالف اطالاعات  i,jq – i,j|p| مقدار .باشندیم Qو  P یهاقطعهکسل( از یپ

  .دهدیمرا نشان  i,jqو  i,jpکسل ین دو پیب یرنگ

 یر خروجیتصواندازه که  یزمان Oو  Iر ین دو تصویفاصله شباهت ب

m×n [9] شودیممحاسبه  (5) رابطهق یباشد از طر. 

(5) 

𝐷𝑠𝑖𝑚 =  
1

𝑚𝑛
∑ ∑{ 𝜆

1

𝑁𝑃𝑖,𝑗
∑ min

𝑄⊂𝑄𝑖𝑗

 𝐷(𝑃, 𝑄)

𝑃⊂𝑃𝑖,𝑗

𝑛−1

𝑗=0

𝑚−1

𝑖=0

+ (1

− 𝜆)
1

𝑁𝑂𝑖,𝑗
∑ min

𝑃⊂𝑃𝑖,𝑗

𝐷(𝑄, 𝑃)

𝑄⊂𝑄𝑖,𝑗

 

  i,jPدر  k×k یهاقطعهتعداد  دهندهنشان i,jNQو  i,jNPباال  رابطهدر که 

  است.  i,jQو 
ن ین اختالف بییق تعیر از طریتصون دو یب یوستگیاختالف پ
 واناعنبهکه  هاقطعهاز  یافق یمرز ین نواحیان بیو گراد یاطالاعات چگال

 یو خروج یر ورودین دو تصویدر بشوند، یشناخته م 10یبیترک ینواح
س از هستند که پ ییهاکسلیپ، یبیترک یمنظور از نواحشود. ین مییتع

 . رندیگیمقرار  یمرز ینواح یکیدر نزد یبندقطعه

ن دو یب یوستگیزان پیمکه  smoothD نحوه محاسبه (0) رابطهدر 

 است. مشاهدهقابل، دهدیمرا نشان  ریتصو

(0) 
𝐷𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ(𝐼, 𝑂) =  ∑ (

1

𝑘
∑ ∑|𝑝𝑖,𝑗 − 𝑞𝑖,𝑗|

2

𝐻𝑝

𝑗=1

𝑊𝑝

𝑖=1𝑝∈𝑀𝐴𝐼

+
1

𝑘
 ∑ ∑|∇𝑝𝑖,𝑗 −  ∇𝑞𝑖,𝑗|

2
)

𝐻𝑝

𝑗=1

𝑊𝑝

𝑖=1

 

 یر ورودیدر تصو یبیترک یمجمواعه تمام نواح دهندهنشان MAIکه 

 .باشدیم

 یسازهیشبج ینتا -3

ر دو ر ابعاد با هییتم تغیالگور یسازهیشبج حاصل از ین بخش نتایدر ا

 ارافزنرمبا استفاده از  هایسازهیشبان شده است. یب یشنهادیروش پ

MATLAB  .از یشنهادیپ یهاتست روش منظوربهصورت گرفته است 

 2111مجمواعه در سال ن یم. ایااستفاده نموده RetargetMeمجمواعه 

ر ییتغ حوزه مطرح در از مقاالت یاریبس ،[ و از آن پس22] ساخته شده

ر ین مجمواعه شامل هشتاد تصویاند. ار از آن استفاده کردهیتصو اندازه

عت، یچهره، طب یر حاویر شامل تصاویکه انواع مختلف تصاواست 

ن مجمواعه یر موجود در ایتصاو اندازهوانات و .... در آن وجود دارد. یح

باشد، یم 932×911ابعاد  یر آن دارایتصو نیترکوچکست، یکسان نی

 .است 019×1120 اندازه یر آن دارایتصو نیتربزرگ کهیدرحال

را با روش  RetargetMeر مجمواعه یه تصاوین منظور کلیا یبرا 

[، 20] ی[، روش چند اعملگر29حذف درز ] افتهیبهبود، روش حذف درز

 میار اندازه دادهییدوم تغاول و  یشنهادیروش پ زینو Warp [21 ]روش 

ج یاز نتا یتعداد 0نمونه در شکل  یم. برایاج را مشاهده نمودهیو نتا

 است.  مشاهدهقابلآمده  دستبه

م دو یشنهادیتم پیالگور ،است مشاهدهقابل 0که در شکل  طورهمان

ز یموجود و ن یهاتمیالگورر یسادارد و نسبت به  یار خوبیاعملکرد بس

 اول بهتر اعمل کرده است. یشنهادیتم پیالگورنسبت به 

تم حذف درز و یدر مورد الگور شدهانیبحات یبا توجه به توض

تم یب نشان داده شده است، چون در الگور-1که در شکل  طورهمان

صانه انجام یحر صورتبهباال  باارزش یهاکسلیحذف درز، حذف پ

 جیتدربهاد باشد، یز شدهحذف یتعداد درزها کهیدرصورتشود، یم

ر کاسته یوت تصیفیرود و کین میر از بیتصو یهاکسلین پیب یهمبستگ

جه ینت 1در شکل  شدهدادهر نشان یکه از تصاو طورهمان. شودیم

سبتاً جه نیدوم توانسته نت یشنهادیر اندازه پییتم تغیشود، الگوریم

 د کند. یتم حذف درز تولینسبت به الگور یبهتر

همه  یها روکسلیحذف پ کهنیا، با توجه به یشنهادیدر روش پ

ها، ک از قطعهیهر  یات حذف بر رویرد و اعملیگیر صورت نمیتصو

ر یوتص یهاک از قطعهیت هر یفیشود، کیمستقل از هم انجام م صورتبه

حذف  روش ینسبت به خروج یشنهادیر اندازه پییتم تغیالگورجه در ینت

 درز بهتر خواهد بود.

(5) 
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ر یج( تصو) تم حذف درز است،یحاصل از الگور یر خروجیتصو دهندهنشان. )ب( دهدمیرا نشان  یر ورودی)الف( تصو ؛آمده دستبهج ینتا: 4شکل

ر یر اندازه تصویی)ل( تغ ،[24] ر اندازه استییدر تغ یجه حاصل از روش چند عملگری)د( نت ،[23] باشدمیحذف درز  بهبودیافتهتم یحاصل از الگور

 دوم است. یشنهادیتم پیحاصل از الگور یر خروجی( تصون) ،اول است یشنهادیتم پیحاصل از الگور یر خروجی( تصوم) ،[22] است Warpبه روش 

 

 سراعت اجرا ازنظر یشنهادیتم پیگفت که الگور توانیمن یهمچن

 یمحاسبات یدگیچیپ دیکنکند. فرض یبهتر از روش حذف درز اعمل م

تم یالگور یمحاسبات یدگیچیو پ 1Tتم حذف درز برابر با یالگور

 یبندقطعه جهیدرنت دیکنن فرض یهمچنباشد،  2Tبرابر با  یدهاسیمق

ه ب یر ورودین مقاله، تصویدر ا شدهانیب، براساس روش یر ورودیتصو

تم حذف یاز الگور مهمقطعه  p تعداد شود که یبندمیتقسقطعه  kتعداد 

مانده یقطعه باق k-p ز تعدادین کنند ویر اندازه استفاده مییتغ یدرز برا

ر یوکنند. اندازه تصیر اندازه استفاده مییتغ یبرا یدهاسیتم مقیاز الگور

بحث فرض  یسادگ یبرا .میریگیم در نظر M×Nرا برابر با  یورود

𝑀×𝑁کسان بوده و برابر با ی باهم هاقطعهم اندازه همه یکنیم

𝑘
1 یعنی 

𝑘
برابر  

 یمحاسبات یدگیچیپ صورتنیاباشند. در یم یر ورودیاندازه تصو

 د.یآیم دستبه (0) رابطه بر اساس یشنهادیتم پیالگور

(0) 
𝑇𝑖𝑚𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡𝑦 = 𝑝 ×

𝑀 × 𝑁

𝑘
× 𝑇1 + (𝑘 − 𝑝)

×
𝑀 × 𝑁

𝑘
× 𝑇2 

 یمحاسبات یدگیچی، مقدار پشودیمجه ینت (0) رابطهکه از  طورهمان

افته یتم حذف درز کاهش یالگور یدگیچینسبت به پ یشنهادیروش پ

روش حذف درز  یاجرا مورد در یمحاسبات یدگیچیپ گریداعبارتبهاست. 

𝑝 ،یشنهادیتم پیدر الگور

𝑘
ز تم حذف دریالگور یمحاسبات یدگیچیبرابر پ 

تم یالگور در مورداستفاده یدهاسیمقدر مورد روش ن یاست. همچن

𝑘−𝑝 یمحاسبات یدگیچیپ گفت توانیم ،یشنهادیپ

𝑘
برابر روش  

 باشد.یم یدهاسیمق

ت یفیاعالوه بر بهبود ک یشنهادیپ اندازه رییتغن روش یبنابرا

ز یاجرا ن زمانمدت ازنظرر، یتصو یهاقطعهک از یر در هر یتصو

ن نکته یذکر ا تم حذف درز دارد.ینسبت به الگور یتوجهقابل یبرتر

ا ری، زمیاکرده نظرصرف یبندقطعهاز زمان ما که است  ذکرقابل

ه و نسبت ب شودیمکار انجام  یو در ابتدا بارکیفقط  یبندقطعه

 هر درز انجام شود، یازابهنه که الزم است یافتن درز بهی تمیالگور

  است. نظرصرفقابل 

، تیاهمکمص قطعات یو تشخ یبندقطعهبا استفاده از  درواقع

ر ییتم تغیاز الگورتم حذف درز یالگور یجابهقطعات ن یااوالً در 

زمان  ،اسیر مقییاستفاده از روش تغ رونیازا .میکنیماس استفاده یمق

به مقدار  ودرز را حذف کرده افتن ی یبرا یتابع انرژ چندبارهمحاسبه 

در  یبندقطعهزمان  بیترتنیابه .کندیم یریاز اتالف زمان جلوگ یادیز

اً یانث کردن است. نظرصرفو قابل ز یناچ ،افتن هر درزیسه با زمان یمقا

 صورتبهو  زمانهمتم حذف درز یالگور ،یبندقطعهبا استفاده از 

 ود. شانجام  تواندیم در قطعات مهم یمواز

 یشنهادیمطرح شد، تفاوت دو روش پ 2-1که در بخش  طورهمان

 ن منظوریا یباشد. برایمهم م یهاک از قطعهیر ابعاد هر ییزان تغیدر م

 زانیمبه یشنهادیرا با هر دو روش پ RetargetMeر مجمواعه یه تصاویکل

ار فاصله یم. سپس بر اساس معیار اندازه دادهییه تغیاندازه اول 01%

اندازه  رییر پس از تغیه و تصویر اولیفاصله تصو 2-2در بخش  شدهمطرح

 م. یآورد دستبه یشنهادیرا با هر دو روش پ
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را  یر ورودیتم حذف درز. )الف( تصویدوم و الگور یشنهادیتم پیبا استفاده از الگور یر ورودیتصو ر ابعادییحاصل از تغ یسه خروجی: مقا2شکل

 .دهدیمدوم را نشان  یشنهادیتم پیحاصل از الگور یتم حذف درز است . )ج( خروجیحاصل از الگور یخروج دهندهنشان. )ب( دهدیمنشان 

 

 

ر به روش یر اندازه تصاوییدهد تغیمنشان  یسازهیشبج ینتا

ر یتصو نیب یترکماول، فاصله  یشنهادیدوم نسبت به روش پ یشنهادیپ

توان گفت روش ین میکند و بنابرایجاد میا جهینتر یه و تصویاول

ل یاول دارد. دل یشنهادینسبت به روش پ یدوم اعملکرد بهتر یشنهادیپ

عاد ر ابییتغ منظوربهدوم  یشنهادیروش پن است که در ین مسئله ایا

امر  نیاشود و یتوجه م همآن یاعالوه بر اندازه قطعه به محتوا ،هاقطعه

 ر اندازه کمتر شود.ییر پس از تغیب تصویتخر زانیگردد میسبب م

 یشنهادیتم پیالگور یش رویپ یهاچالش -4

 ،نسبت به روش حذف درز ییهاتیداشتن مز باوجود یشنهادیتم پیالگور

ر ییتغ یشنهادیتم پیدر الگور کهییازآنجاز به همراه دارد. یرا ن یمشکالت

مستقل از هم انجام  صورتبهه یر اولیتصو یهاک از قطعهیابعاد هر 

ه یولر ایبا ابعاد تصو یادیتفاوت ز یر خروجیشود، چنانچه ابعاد تصویم

 یممکن است موجب بروز ناهمبستگ یشنهادیتم پیداشته باشد، الگور

 نشان داده شده است. 5 در شکل که ر گرددیمختلف تصو یهان قطعهیب

 

را  یر ورودی)الف( تصو ؛دهدیمرا نشان  جادشدهیا یناهمبستگ یو نواح یر ورودیتصو یک یرو یشنهادیتم پیحاصل از الگور یخروج : 6 لکش

ر یدر تصو جادشدهیا یناهمبستگ ینواح دهندهنشان)ج(  ،دهدیمرا نشان  یشنهادیر ابعاد پییتم تغیحاصل از الگور ی)ب( خروج ،دهدیمنشان 

 است. یشنهادیتم پیحاصل از الگور یخروج

 

 یریگجهینت -2

ر یوتص یاطالاعات یر اندازه آگاه بر محتواییتغ یبرا ین مقاله روشیدر ا
تم حذف درز و یب دو الگورین روش از ترکیشنهاد شده است. ایپ

ت کند. با توجه به سراعیر استفاده میر اندازه تصوییتغ یبرا یدهاسیمق
 کاهش یبرا یشنهادیتم پیدر الگورتم حذف درز، یالگور یاجران ییپا

شده است.  یبندمیتقس یبه قطعات یر ورودیزمان اجرا، ابتدا تصو
 یو دارا تیبااهم یهاشود که بخشیانجام م یاگونهبه یبندمیتقس

ر به یتصو میباشند. با تقس صیتشخقابلر یدر تصو ترشیب یدگیچیپ
ه جداگان صورتبههر بخش  یاندازه را رو رییتم تغیالگور ،مجزا یهاقطعه
تا حد  ، سراعت اجراتمیالگور یمواز یبا اجرا کهیطوربه، میدهیمانجام 

 .کندیمدا یش پیافزا یقابل قبول

 

 

مهم  ینواح ءجز ها، همه بخشیر ورودیک تصویدر  کهییازآنجا

ده، ش یبندقطعهر ید تصویپس از تول یشنهادیباشند، در روش پینم

 یهاقطعه یتم حذف درز و برای، از الگورباالتر تیبااهم یهاقطعه یبرا

 استفاده ر اندازهییتغ یبرا یدهاسیمقاز روش  ترکم یدگیچیپ یدارا

 هاآنت یکه اهم ییهاقطعه یبرا یدهاسیاستفاده از روش مق شود.یم

ندازه با ر اییند تغیفرآ شودیمسبب  است، ترکمها ر قطعهینسبت به سا

ن یا یدهاسیمقروش  یل سراعت باالیدل .ردیگانجام  یترشیبسراعت 

م یخواهیم ازآنجاکهکند. یر توجه نمیتصو یابه محتو ن روشیا است که

در  ریر اندازه تصوییتغ یمهم حفظ شوند، برا ینواح یر خروجیدر تصو

است،  یک روش آگاه بر محتویمهم از روش حذف درز که  ینواح

 شود.یاستفاده م

 جاد شدهیا یناهمبستگ ی)ج(: نواح یشنهادیتم پیالگور ی)ب(: خروج یر ورودی)الف(: تصو
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ر یاوه تصیکل یشده و رو یسازادهیپ یشنهادیر اندازه پییدو روش تغ

ن یش ایج آزمایسه نتایتست شده است. با مقا RetargetMeمجمواعه 

در  یتوجهقابل[، بهبود 1] در شدهارائه درز، تم حذفیتم با الگوریالگور

 یکه دارا یریدر تصاو ژهیوبهتم یحاصل از الگور یر خروجیتصو

ر هستند، مشاهده شده یاز تصو یمختلف یهابخشدر  یادیز یدگیچیپ

 یتم، سراعت اجرایالگور یمواز ین با توجه به امکان اجرایاست. همچن

 است.  افتهیش یتم حذف درز افزاینسبت به الگور یشنهادیتم پیالگور

 را ییکارهاراه توانیم ،یشنهادیر ابعاد پییتم تغیبهبود الگور یبرا

نده یآ یکارها اعنوانبهها ن روشیاز ا ین بخش تعدادیارائه داد که در ا

 یاگونهبهتم را یتوان الگوریم یشنهادیک روش پی اعنوانبهاند. ان شدهیب

ها ن قطعهیب یبستگهمر به یر ابعاد تصوییبهبود داد که در هر مرحله از تغ

 یترشیبحاصل تا حدود  یر خروجیت تصویفیک تیدرنهاتوجه شود تا 

شنهاد ین پیهمچن ، حفظ گردد.شدهانیب یشنهادیتم پینسبت به الگور

ه ر است کیتصو یبندقطعه یتر برامناسب یهاگر، استفاده از روشید

 یدبنقطعهند ین فرآیر در حیتصو یاطالاعات یاعالوه بر توجه به محتو

ا در توجه شود تز ین هاقطعه یمرز یهاکسلیپ یر، به اعدم وابستگیتصو

 فظ گردد.ح ترشیبر یتصو یر، همبستگیتم کاهش ابعاد تصویطول الگور
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