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( یک روش جدید و NMFتجزیه نامنفی ماتریس )  —چکیده

ها با استفاده از قیود غیرمنفی است. در این مقاله پس یافته بیان دادهتوسعه

یف مسئله تجزیه نامنفی از معرفی روش تجزیه نامنفی ماتریس، به تعر

سازی تصاویر های فشردهروش یبر روماتریس مقید خواهیم پرداخت. سپس 

نمودن این  سریعمنظور مطالعه و یک الگوریتم پیشنهادی به NMFوسیله به

مبتنی  های قبلی،با روش روش پیشنهادیتفاوت ها ارائه خواهیم نمود. روش

ها با یک یب از طریق مقید نمودن آنهای پایه و ضراماتریس نمودن تنکبر 

دست آمده از روش هبه مقایسه نتایج ب تیدرنها. باشدمیسازی قوی قید تنک

سازی ها از سه منظر کیفیت، سرعت و نرخ فشردهپیشنهادی با سایر روش

شده، حاکی از افزایش های انجامخواهیم پرداخت. نتایج حاصل از آزمایش

نسبت به  درصد( 07)حدود  روش پیشنهادیسازی چشمگیر سرعت فشرده

 یک کیفیت ثابت است.سازی و ها، در یک نرخ فشردهر روشسای

سازی بردارها، تجزیه نامنفی ماتریس، تنک  —واژه کلید

 سازی تصاویرفشرده

 مقدمه .1

وسیعی از کاربردهای  حوزهدر  1های کاهش مرتبهامروزه سیستم

سازی کی از این کاربردها، فشردهد. ینگیرمهم مورد استفاده قرار می

ها به دالیل است. این سیستم ها )نظیر تصویر، متن، ویدئو و ...(داده

ها، محدودیت سازی دادهزیادی از قبیل محدودیت حجم در ذخیره

اند.  و ... اهمیت یافته ها، کاهش نویزعرض باند برای ارسال انبوه داده

و شناسایی ساختارهای  ویژگیکاهش  هاترین مزیت این سیستممهم

 .باشدمی هاداده مهمِ

از آنجایی که اغلب اطالعاتی که باید مورد تحلیل قرار گیرند، 

و نیز به علت اینکه اطالعات  های تصاویر(نامنفی هستند )مثاًل پیکسل

تا  کاهش سطح یافته، نیاز بیشتری به دربرداشتن مقادیر نامنفی دارند

یزیکی و واقعی تطابق داشته باشند؛ ما برای بتوانند با اطالعات ف
                                                           

1 Low Rank Approximation 

،که تقریب  2سازی از روشی موسوم به تجزیه نامنفی ماتریسفشرده

کنیم، چراکه ها با مقادیر غیرمنفی است، استفاده میماتریس داده

تحلیل و یا  3ابزارهای کالسیک مانند تکنیک تجزیه مقادیر تکین

 .]1[منفی بودن را تضمین کنند توانند مسئله نانمی  4های اصلیمؤلفه

در  ]2[ 5ها برای اولین بار توسط پاترو و تپرتجزیه نامنفی ماتریس

اما  معرفی شد؛ "ها تجزیه مثبت ماتریس "تحت عنوان  1994سال 

دست آمد. به 1999در سال  ]3[ 6شهرت آن پس از مقاله لی و سونگ

وسیله ها را بهدهها نوعاً ساختارهای پنهان داتجزیه نامنفی ماتریس

ها به دو ماتریس پایه و ضرایب استخراج تجزیه ماتریس اصلی داده

، کاربردهای بیشمار سازی دادهعالوه بر بحث فشرده NMFکند. می

 سازی و تفسیر مسئله،بندی، کاهش ابعاد، مدلدیگری نظیر خوشه

 وسیله عوامل نامنفی و ... دارد.ها بهاستخراج ویژگی

و صورت مقید آن  NMFمقاله به معرفی مسئله در ادامه 

مروری بر کارهای صورت گرفته در  سهپردازیم. سپس در بخش می

خواهیم  NMFهای مختلف وسیله روشسازی تصاویر بهحوزه فشرده

به  سپسداشت. در بخش چهار به تشریح الگوریتم پیشنهادی و 

بندی نهایت جمعها خواهیم پرداخت. در مقایسه نتایج آن با سایر روش

 و پیشنهاداتی جهت ادامه کار ارائه خواهیم نمود.

 NMF مسئله تعریف .2

منظور تجزیه یک ماتریس داده، معموالً از یک تابع هزینه برای به

ترین توابع هزینه، رایجشود. یکی از کاهش خطای تقریب استفاده می

                                                           
2 Non-negative Matrix Factorization 

3 Singular value decomposition (SVD) 

4 Principal Component Analysis 

5 Paatero and Tapper 

6 Lee and  Seung 
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هیم فاصله خواتابع حداقل مربعات خطا است. با استفاده از این تابع می

nmRVها )اقلیدوسی بین ماتریس داده ) های با ضرب ماتریس

kmRWغیرمنفی    وnkRH  1[ را کمینه سازیم[: 

,0,..

min
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FHW  

k  یک عدد صحیح مثبت است و غالبا بصورتk << min(m,n) 

یک تقریب برای تجزیه  WHطوریکه ضرب . ب]1[ شودانتخاب می

 Wشود. شده آن درنظر گرفته میو به عنوان شکل فشرده  Xماتریس 

ماتریس ضرایب )ضرایب هر را  Hماتریس ویژگی )بردارهای پایه( و  را

 (1مطابق شکل ) تصویر برای بازسازی آن از روی ماتریس ویژگی(

 نامند.می

 
 NMFدر روش  های ویژگی و ضرایبماتریس :1شکل 

A.  حل مسئلهNMF با درنظر گرفتن قیود کاربردی 

موجود است. در  NMFطورکلی، سه روش پایه برای حل مسئله به

های مختلف و همکارانش، در مورد روش 0آقای مایکل بری ]1[مقاله 

اند. یکی مفصل بحث کردههر کدام مزایا و معایب و  NMFحل مسئله 

 8روشی موسوم به حداقل مربعات متناوب هاحلراهترین این از مطمئن

(ALSاست ).  مهمترین ویژگی روشALS  نگاشت مقادیر منفی به

قابل ذکر است تاکنون محققان به  .استصفر در هر تکرار الگوریتم 

و  انددست نیافته NMFسازی کلی مسئله حلی برای کمینههیچ راه

 .شدبایک کمینه محلیِ مناسب تواند تنها میجواب نهایی 

گاهی اوقات با افزودن قیدهای ، NMFعالوه بر شکل معمول 

دهند. حالت ، آن را گسترش میNMFبندی مسئله کاربردی به فرمول

 :]4و1[ باشدهای جریمه، بصورت زیر میکلی معادله با فرض ترم

),()(),( 21
2

HJWJWHVHWF
F

   

12در اینجا  , JJ به اجرا درآوردن برخی ای برای های جریمهترم

پارامترهای  ووابسته به کاربرد هستند. همچنین  از قیدهای

باشند که موجب ایجاد تعادل بین بده و تنظیم با مقادیر کوچکی می

                                                           
0 MichaelW. Berry 

8 Alternating Least Squares 

 ALSاگر مسئله را بصورت  .]1[ گردندبستان خطای تقریب و قیدها می

روزرسانی زیر به معادالت به و با فرض مقید بودن حل نماییم، درنهایت

 :]4و1[ رسیممی Hو  W هایبرای یافتن ماتریس
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تعلق  CNMF9روزرسانی باال به الگوریتمی موسوم به معادالت به

شده معرفی  2776و همکارانش در سال  langvillدارند که در مقاله 

 NMFتر آن نسبت به همگرایی سریع CNMF لگوریتما مزیت .است

کاربردهای زیادی در دارای  CNMFکه  قابل ذکر است است.معمولی 

 .]8-5و1[ استمباحث آنالیز داده و پردازش تصاویر 

 تحقیق پیشینه .3

 NMFروش نحوه بکارگیری عمومی به معرفی بخش ابتدا در این 

پس مروری برکارهای سو  پردازیممیصویر سازی یک تبرای فشرده

 انجام شده در این زمینه خواهیم داشت. 

بر این موضوع استوار است که  NMFوسیله سازی بهاساس فشرده

ی شده، به نحوی خودش فشرده Hو  Wحاصل ضرب دو ماتریس 

 Hو  Wهای ( است. چرا که با کاهش ابعاد ماتریسVماتریس اصلی )

را  V( از ماتریس ایشدهشردهشکل فاست( ما تقریبی ) K)منظور بعد 

 : درواقعبدست خواهیم آورد. 

    ,nkkmnm HWV    


),()()(

,)(

nmkHsizeWsize

nmVsize




 

مبین  و ازتصویر بوده مستخرجهایی تعداد ویژگی K در اینجا،

در فرستنده بجای اگر . در واقع استسازی مطلوب ما میزان فشرده

درصورت برقراری  فرستاده شوند، Hو W، دو ماتریس Vارسال ماتریس 

 .خواهیم داشتشده فشرده شکلبه را  Vماتریس  ، در گیرندهشرط زیر

به نرخ  ،بردارهای پایه نمودن یعنی با کم Kبا کاهش بیشتر  لذا

 .یابیممیدست و البته میزان اعوجاج بیشتری تری باالسازی فشرده

,
nm

nm
k




  

درواقع بکارگیری که ، ]9[ است NMF-MU17ه این روش موسوم ب
                                                           

9 Constrained NMF 

17 Multiplicative Update NMF 
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 باشد.میسازی منظور فشردهبهبرروی تصاویر  NMFمعمول روش 

سازی بااتالف های فشردهدر حوزه روش NMFکه روش جاییاز آن

سازی باالیی از آن داریم. با این شود؛ انتظار نرخ فشردهمحسوب می

زی کمتری نسبت به سااز نرخ فشرده ،گیم سادغرلیحال این روش ع

ولی بایستی توجه نمود  برخوردار است. JPEGهای مشابه نظیر روش

 باشد.سازی باالتر آن میکه مزیت اصلی این روش سرعت فشرده

بروی یک مجموعه تصاویر یکی از  NMFبحث اجرای روش همچنین 

سازی چندین باشد؛ چرا که فشردهمی این روشهای مطلوب قابلیت

همزمان در این روش از سرعت باالتری نسبت به  طورهتصویر ب

 .]17[ برخوردار است JPEG2000و یا  JPEGهایی از قبیل روش

ها های معروف تجزیه دادهطور که اشاره نمودیم یکی از روشهمان

 11اینوگانتی ]11[در مقاله باشد. مقید می NMF، روش NMFبا کمک 

اند. اویر بهره بردهسازی تصبرای فشرده CNMFو همکارش از روش 

منظور شود، بهتعریف می (8)رابطه  طبقکه  12ها از قید تنک سازیآن

 اند.کرده استفاده ،مقابله با نویز و کاهش محاسبات

.)()(
2

2
2

1 HHJWWJ   

 اعمالبا  CNMFحل مسئله  بازگشتی جهتدر ذیل یک الگوریتم 

 :]4و1[ شده استهای تقریب ارائه ماتریسه محاسبسازی و قید تنک

 ]1[ (CNMF: تجزیه نامنفی ماتریس مقید )1الگوریتم 

 با مقادیر غیر منفی Hو  Wهای مقداردهی اولیه ماتریس (1

 روزرسانیروابط بهجدید از طریق  Hو  Wدست آوردن  به (2

);10/().(*. 9 HWHWVWHH TT  

);10/().(*. 9 WWHHVHWW TT  
 Hو  Wدست آمده در دو ماتریس  های منفی بهنگاشت المان (3

 جدید، به مقدار صفر

برسی شرط توقف )تعداد تکرار مشخص یا کمتر شدن فاصله  (4

 وچک(اقلیدوسی از یک مقدار آستانه ک

 در صورت برآورده نشدن شرط توقف 2رفتن به مرحله  (5

جهت  ، به910مقدار روزرسانی الگوریتم باال در قوانین به

 در نظر گرفته شده است. مخرج کسر جلوگیری از صفر شدن

توان به افزایش سرعت ترین نتایج مقاله اینوگانتی میاز جمله مهم

سازی با حفظ تقریبی کیفیت و نسبت فشرده سازی تصاویرفشرده

نشان  13رابین و سوهارجیتو ]17[اخیرا در مقاله . ]11[ اشاره نمود

                                                           
11 Srilakshmi Inuganti 

12 Sparsity constraint 

13 Robin and Suharjito 

سازی یک تصویر شده برای فشردهداده اند که بهترین ماتریس وزنداده

های وزن ، استفاده از یک مدِل ماتریِس پیکسلNMFبا روش 

تر هایی با ابعاد بزرگبجای ماتریساست که  22با ابعاد  14شدهداده

. رودمی کاربهپیکسل مربوط به کل تصویر(  277277)مثال ماتریس 

تر و در نتیجه به به یک دترمینان ماتریس بزرگ ،با کاهش ابعاد چراکه

ی سازیابیم. البته باز هم نرخ فشردهسازی بیشتر دست مینرخ فشرده

تر خواهد بود ولی قابلیت این به این روش مطلوب نسبت JPEGروش 

 JPEGسازی نسبت به روش روش حاکی از کاهش زمان فرآیند فشرده

 باشد.می

 پیشنهادی الگوریتم .4

است، روش  SC-NMF15 مبنای الگوریتم پیشنهادی که موسوم به

NMF-GD16 روش همیشه یک گام به سمت شیب منفی این  باشد.می

، معادالت الگوریتم ما در این روشروزرسانی قوانین بهکند. می حرکت

در این  گردند.صورت تکراری استفاده میباشند که بهمی (17( و )9)

باشد. همچنین ( می1شده در معادله )همان تابع تعریف  fها  فرمول

طور بایست بهوچکی هستند که میمقادیر ک Wو  Hپارامترهای 

 .]12و1[مناسب تنظیم گردند 

,
H

f
HH H




   

.
W

f
WW W




   

 Wهای ماتریس سازی ستونمنظور تنکر الگوریتم پیشنهادی بهد

بهره  (11مطابق رابطه )از تابعی  ،و یا هر دو Hیا سطرهای ماتریس 

سازیِ یک بردار رابطه معروف برای تنک بریم. تابع موردنظر یکمی

معرفی شده است. این رابطه برای  ]13[در  10باشد که توسط هویرمی

 باشد: به فرم زیر می Xهر بردار دلخواه 

,
1
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)( 21
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است. همچنین  Xردار های بتعداد المان Dدر رابطه باال 
1

X  و

                                                           
14 Pixels weighted matrix model 

15 NMF with Sparseness Constraints 

16 Gradient Descent NMF 

10 Hoyer 
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2
X بردار دو یک و نرم ترتیب بهX های د. اگر همه الماننباشمیX 

غیر صفر و با یکدیگر برابر باشند، مقدار تابع برابر صفر و اگر تنها یکی 

ترین کها غیر صفر باشد، مقدار تابع برابر یک خواهد بود که تناز المان

روش پیشنهادی به الگوریتم  عملکرد دهد.حالت ممکن را نمایش می

 :است صورت زیر

 ]NMF-SC ]13 سازیبا قیود تنک: تجزیه نامنفی ماتریس 2الگوریتم 

 با مقادیر تصادفی و مثبت Hو  Wهای مقداردهی اولیه ماتریس (1

) نگاشت هر ستون از  ،Wسازی برروی ماتریس اجرای قید تنک (2

W ای که نرم دو آن ستون بدون تغییر گونهمقادیر غیرمنفی به به

 بماند و نرم یک آن برای رسیدن به تنکی مطلوب تنظیم شود.(

 H، )نگاشت هر سطر از Hسازی برروی ماتریس اجرای قید تنک (3

ای که نرم دو آن سطر واحد بماند و گونهبه مقادیر غیرمنفی به

 وب تنظیم شود.(نرم یک آن برای رسیدن به تنکی مطل

 تکرار مراحل زیر تا زمان برقراری شرط توقف: (4

a) سازی در ماتریس اگر برقراری قید تنکW  پذیرفته شده

 :را تکرار کن 2مرحله و سپس  GD-NMFروش  بده انجام ،است

T
w HVWHWW )(   

 Wسازی در ماتریس اگر برقراری قید تنکصورت در غیر این

 : MU-NMFروش بده ام انج ،پذیرفته نشده است

)/().(*. TT WHHVHWW  

b) سازی در ماتریس اگر برقراری قید تنکH  پذیرفته شده

 :را تکرار کن 3و سپس مرحله  GD-NMFروش بده انجام  ،است

)( VWHWHH T
H   

 Hسازی در ماتریس اگر برقراری قید تنکصورت در غیر این

 : MU-NMFروش  بده انجام ،پذیرفته نشده است

)/().(*. WHWVWHH TT 
در مراحل الگوریتم، این  Xمنظور از نگاشت یک بردار مثال بردار 

را  Xترین بردارِ غیر منفی به بردار خواهیم نزدیکاست که می

ای بیابیم که دارای نرم یک و نرم دو مطلوب ما )که توسط گونهبه

از نحوه دقیق  بیشتر گردد( باشد. به منظور اطالعکاربر تعیین می

 .نماییدمراجعه  ]13[ مقاله سازی این روش بهپیاده

موجب صفر شدن اکثر توسط الگوریتم پیشنهادی  NMFاجرای 

اگر از  لذا گردد،می Hو  Wخروجی یعنی  های دو ماتریسالمان

های صفر به تعداد بیت کدینگی استفاده نماییم که برای ارسال المان

تری دست خواهیم باالسازی به نرخ فشرده کمتری نیاز داشته باشد،

شویم که تنک بودن الگوریتم پیشنهادی همچنین متذکر می یافت.

 .گرددمطلوب می Hو  Wموجب کاهش زمان محاسبه 

 نتایج و هاآزمایش .5

 NMFروش پیشنهادی، نتایج حاصل از  ارزیابیمنظور به

صاویر سازی ت، در فشردهCNMFو  MU-NMFهای پیشنهادی با روش

های ذکر شده را الگوریتم منظور،. برای این اندشدهخاکستری بررسی 

های متفاوت از نظر شلوغی یا یکنواختی تصویر با ویژگی چهارروی  بر

، زمان پردازش اجرا و نتایج را از سه منظرزمینه و ... بافت، پستصویر، 

های یتهای تصویر اصلی نسبت به تعداد بسازی )تعداد بیتنرخ فشرده

  .نماییممقایسه می  با یکدیگر کیفیت تصاویرو  شده(تصویر فشرده

منظور مقایسه سرعت سه روش مذکور نسبت در اولین آزمایش به

که کیفیت و نماییم اجرا می ایگونهبه تصاویربرروی ها را به هم، آن

سازی برای هر تصویر در طی سه آزمایش ثابت )نرخ ثابت نرخ فشرده

را  باشند،که بر حسب ثانیه می . نتایج این آزمایشباشددرصد(  هشتاد

آزمایشات این ( مالحظه نمود. توجه گردد که 2توان در شکل )می

، Intel Core i7 2.2 GHzبخش برروی یک سیستم با مشخصات 

 Matlab R2013bبیتی و نرم افزار  64نسخه  8ویندوز  ، GB 8حافظه 

 انجام گرفته است.

ت آمده حاکی از برتری مطلق روش پیشنهادی از منظر نتایج بدس

 درصدی 07کاهش ای که شاهد گونهباشد. بهسازی میزمان فشرده

ها و در نتیجه نمودن المانباشیم. این موضوع به علت تنکمی زمان

کاهش زمان همگرایی الگوریتم پیشنهادی برای یک نرخ و کیفیت 

 باشد.ثابت میسازی فشرده

 
-MUسازی های فشردهمقایسه عددی سرعت روش پیشنهادی با روش :2شکل 

NMF  وCNMF   ثابت برای هر تصویر )زمان برحسب ثانیه(نرخ در یک 

 سرعت همگرایی بیشترتوان به از دیگر نتایج این آزمایش می

درصد( نسبت به روش  17طور میانگین حدود ) به CNMFروش 

MU-NMF  سازیِ برابر با روش فشردهبا حفظ تقریبی کیفیت و نرخ

MU-NMF ،علت این موضوع گنجانده شدن بحث تنک اشاره کرد .

 است. CNMFهای جایگزین در روش بودن ماتریس



5 

 

های طور که گفتیم، یکی از معیارهای برتری روشهمان

برای سنجش باشد. ها میسازی، کیفیت ارائه شده توسط آنفشرده

. کنیممی ( استفاده14سط معادله )تو PSNR18 معیار کیفیت تصاویر از

و  (پیکسل)دهنده مقدار بیشینه یک سیگنال نشان maxXدر این معادله 

d باشد.شده مینویز میان تصویر اصلی و تصویر فشرده واریانس 

.log10)(
2

2
max

10

d

X
dBPSNR


  

PSNR باشد. با یک معیار ساده برای سنجش کیفیت تصاویر می

ادراک  خواص طور کامل بااین است که به این حال عیب بزرگ آن

های ارزیابی . از این رو روش]14[ چشم انسان مطابقت ندارد بصریِ

 27های عملیِ ( و نیز روش19کیفیصورت ذهنی )کیفیت تصاویر به

 .گردندمی PSNRجایگزین معیار  SSIM21همانند  تر( پیشرفتهکمی)

ت و ساختار عوامل مهمی نظیر روشنایی، کنتراس SSIMروش در 

در ادامه با انجام  .]15[ دخیل هستندها ارزیابی کیفیت آن درتصاویر، 

 آشنا خواهیم شد. PSNRدو آزمایش با ضعف معیار 

 به اجرای سه روش مذکور برروی این بخش، دومِ  آزمایشابتدا در 

 87و برابر ثابت سازی فشردهنرخ زمان ثابت و  فرض با تصاویر قبلی

 تصاویر حاصل از این آزمایش را در شکلیکی از  م.ایپرداختهدرصد 

نتایج بدست آمده از این آزمایش در همچنین نمایید. مشاهده می( 5)

  اند.از منظر کیفیت با یکدیگر مقایسه شده (3) شکل

 
و  MU-NMFسازی های فشردهروش پیشنهادی با روش مقایسه کیفیت :3شکل 

CNMF از منظر معیار  صددر 87سازی ثابت در نرخ فشردهPSNR  

                                                           
18 the Peak Signal to Noise Ratio 

19 subjective 

27 objective 

21 Structural Similarity Index Measure 

روش  PSNRنظر معیار کنید از نقطههمانطور که مشاهده می

دهد؛ های رقیب ارائه میپیشنهادی کیفیتی برابر و گاهًا کمتر از روش

در حالی که چشم انسان برتری کیفیت روش پیشنهادی را احساس 

راه تصویر در روش ها و خطوط راه( چشم5کند. مثال در شکل )می

رو تصمیم گرفتیم تا در آزمایش ترند. از اینیشنهادی مقداری واضحپ

بعد کیفیت تصاویر را از منظر کیفی یا ذهنی مقایسه کنیم. برای این 

آوری نماییم. لذا از معایب بایست نظرات افراد متعددی را جمعکار می

های زیاد برای این روش صرف هزینه و مدت زمان زیاد و نیز پیچیدگی

 باشد.ندارد نمودن شرایط آزمایش میاستا

 57در همین راستا در آزمایش دوم توسط افراد متعددی )حدودا 

سازی ثابت و پنج نرخ فشرده در چهار تصویرهمان به کیفیت  نفر(

امتیاز داده شده است. هر آزمون شامل اجرای دو روش متفاوت از هم 

ی ثابت بروی سازرقیب به همراه روش پیشنهادی در یک نرخ فشرده

ای که در هر آزمون به منظور ارزیابی بهتر گونه؛ بهباشدچهار تصویر می

شده به فرد بیننده کیفیت، تصویر اصلی به همراه سه تصویر فشرده

بایست بنابر نظر خویش به هر تصویر افراد می شوند.نشان داده می

یت در نها برای بهترین کیفیت( دهند. 17) 17تا  7ای بین نمره

 ایم.( گزارش نموده4نتایج  برای هر تصویر را در شکل )میانگین 

 
و  MU-NMFسازی های فشردهروش پیشنهادی با روش مقایسه کیفیت :4شکل 

CNMF درصد 87سازی ثابت در نرخ فشرده (از نگاه کیفیsubjective) 

کنید نتایج روش پیشنهادی ( مشاهده می4همانطور که در شکل )

بودند  PSNR( که گویای معیار 3فی بهتر از نتایج شکل )از منظر کی

درصدی(  0برتری )حدوداً گویای آزمایش این باشند. همچنین می

های روش پیشنهادی نسبت به روش در شدهکیفیت تصاویر فشرده

 باشد.یسازی ثابت مدر یک نرخ و زمان فشرده رقیب
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 گیرینتیجه و بندیجمع .6

های موجود برای ه بررسی روشدر این مقاله ما ابتدا ب

سازی تصاویر با کمک تجزیه نامنفی ماتریس پرداختیم. سپس فشرده

معرفی  هایک روش پیشنهادی برای افزایش سرعت این الگوریتم

و سطرهای  Wهای ماتریس سازی ستونکه مبتنی بر تنک کردیم

ه کنندهِ بردار بتنکک قید باشد. این روش با افزودن یمی Hماتریس 

های مربوط به این دو ، موجب صفرشدن بیشتر المانNMFمسئله 

گردد و بدین ترتیب برای ارسال تصویر ما به تعداد بیت ماتریس می

 داشت. کمتری نیاز خواهیم

است، کاهش  NMF-SCمزیت روش پیشنهادی که موسوم به 

ها و در نتیجه بودن المانبخاطر تنک NMFزمان همگرایی الگوریتم 

 CNMFو  MU-NMFهای سازی نسبت به روشسرعت فشرده افزایش

باشد. این افزایش سازی ثابت میبرای یک کیفیت و یا نرخ فشرده

سرعت به جنس تصویر بستگی دارد و برای تصویرهای مختلف، 

یافته نسبت به دو روش دیگر درصدهای مختلفی برای سرعت افزایش

صد زمان الگوریتم در 07آید. ولی بطور میانگین حدود ت میبدس

همچنین نشان داده شد که از منظر ارزیابی کیفی، یابد. کاهش می

شده نسبت به الگوریتم پیشنهادی کیفیت بهتری برای تصاویر فشرده

 سازی ثابت ارائه می دهد.دو روش رقیب در یک نرخ و زمان فشرده

توان به بررسی و شناخت به عنوان پیشنهاد جهت ادامه کار می

ها عملکرد هایی از تصاویر پرداخت که این الگوریتم برروی آنیویژگ

ارزیابی کیفیت الگوریتم پیشنهادی از منظر  کند.بهتری را ارائه می

تواند نتایج بهتری را درپی داشته باشد. میهم معیارهای کمی 

های توان برروی نحوه کدینگی مطالعه نمود که المانهمچنین می

 ممکن به سمت گیرنده بفرستد. نرخ بیت  شده را با حداقلتنک
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