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چکیده

Singular Value) تکین مقدار تجزیه روش از آمده به�دست ماتریس�های خواص بررسی به مقاله این در
صورت به V و Σ ،U ماتریس ٣ به را تصویر یک با متناظر A ماتریس ابتدا در می�پردازیم، (Decomposition
دیگری تصویر با را تصویر یک تکین مقدار تجزیه از آمده به�دست ماتریسهای آن از پس و کرده�ایم تبدیل A = UΣV T

کرد. خواهیم بیان را خود بررسی این نتایج و می�کنیم ترکیب

تکین. مقادیر ترکیب تکین، مقادیر تجزیه تصویر، پردازش کلیدی: واژه�های
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تعاریف ١

استفاده Cn×n نماد از نویسندگان از بعضی می�گیریم، نظر در n × n مختلط ماتریس فضای یک را Mn .١.١ تعریف
می�نامیم A ویژه مقدار را λ آنگاه باشد A ویژه بردار x ∈ Cn صفر غیر بردار و A ∈ Mn که کنید فرض اکنون می�کنند.

چنانچه

Ax = λx

می�شود: تعریف زیر به�صورت p-نرم آنگاه باشد، بردار یک x و ١ ⩽ p < ∞ کنید فرض .٢.١ تعریف

∥x∥p =
(∑

n
i=١|xi|p

)١
٢ .

صورت به داخلی ضرب با می�توانیم را S ∈ Rm×n و R ∈ Rm×n از آمده به�دست Rm×n برداری فضای .٣.١ تعریف
کنیم تعریف زیر

⟨R,S⟩ =
∑

m
i=١

∑
n
j=١rijsij . (١)

نمایش ∥.∥F صورت به و می�نامیم فروبنیوس١ نرم را داخلی ضرب از آمده به�دست نرم فرم Rm×n برداری فضای برای
آنگاه باشد G ∈ Rm×n اگر بنابراین می�دهیم.

∥G∥F = (⟨G,G⟩)
١
٢ =

√∑
m
i=١

∑
n
j=١g

٢
ij .

*سخنران

١Frobenius norm
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SVD ٢

شود. کاربرده به مستطیلی ماتریس برای می�تواند که است معمولی سازی قطری خواص از ای دنباله بر مبنی تکین مقدار تجزیه
مرتب نزولی صورت به و می�شوند داده نشان σ١, · · · , σn با و هستند ATA ویژه مقادیر های ریشه مجذور A تکین مقادیر
UΣV T صورت به A تجزیه می�باشد. ١ ⩽ i ⩽ n برای σi =

√
λi ،A تکین مقادیر که معناست بدان این می�شوند

ماتریس یک Σ و n×n متعامد ماتریس یک نیز V m×mو متعامد ماتریس یک U آن در که می�باشد تکین مقدار تجزیه
١ ⩽ i ⩽ n برای σi =

√
λi آن اصلی قطر روی عناصر و می�باشد صفر همگی آن قطر از خارج عناصر که است m× n

می�باشد.

می�باشد. تکین مقدار تجزیه دارای A بنابراین باشد، m× n ماتریس یک A اگر .( SV D قضیه ) ١.٢ قضیه

شود مراجعه [١] به اثبات.

تکین مقادیر ترکیب ٣

به تکین مقادیر بودن فرد به منحصر نیستند فرد به منحصر V و U های ماتریس اما هستند، فرد به منحصر σiها تکین مقادیر
شناخت برای می�تواند و می�باشد تصویر ماتریس از مهمی خواص دارای SV D که شود می معطوف مهم این به طبیعی طور
نشان و می�یابیم دست توجهی قابل نتیجه به تصویر ٢ از SV D مبادله روی بر آزمایش با حال این با شود. استفاده تصویر

است. مهم بسیار اصلی تصویر از تصویر بازسازی برای راست) و (چپ تکین بردار که می�دهد
تصویر مثال برای می�کنیم. محاسبه را تصویر دو با متناظر ماتریس SV D و می�کنیم استفاده فرد دو تصویر از اول آزمایش در

داشت: خواهیم لذا کنیم می تجزیه Σ و V ،U به را (A٢) امیر از دوم تصویر و (A١) مجتبی از اول تصویر

A١ = U١Σ١V١

A٢ = U٢Σ٢V٢

است شده داده نشان ١ شکل در امیر و مجتبی تصویر ترکیب

U٢ × Σ١ × V٢ .۴ شکل U٢ × Σ٢ × V٢ .٣ شکل U١ × Σ٢ × V١ .٢ شکل U١ × Σ١ × V١ .١ شکل

U٢ × Σ٢ × V١ .٨ شکل U٢ × Σ١ × V١ .٧ شکل U١ × Σ٢ × V٢ .۶ شکل U١ × Σ١ × V٢ .۵ شکل

امیر و مجتبی تصویر تکین مقادیر ترکیب نتایج :١ شکل
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تجزیه از V و U ماتریس که می�شود مشاهده ١ شکل در امیر و مجتبی تصویر ترکیب از شده بازسازی تصاویر بررسی با
تصویر آن باشد تصویر یک به مربوط ترکیب در V و U اگر که گونه�ای به می�یاشد تصویر اصلی اطالعات حاوی تکین مقادیر
آمده به��دست Σ با متناظر تصویر بودن روشن�تر یا تیره به بسته و می�شود ظاهر تکین مقادیر ترکیب از شده بازسازی تصویر در
که وقتی و کنید نگاه ١ شکل ۴ و ٢ قسمت به می�شود روشن یا تیره کمی دارد حضور ترکیب درآن که تکین مقدار تجزیه از
به می�شود ظاهر شبه یک شبیه نامفهومی تصویر باشد متفاوت تصویر�ای مربوط کدام هر ترکیب در تکین مقادیر از V و U

کنید. توجه ١ شکل ٨ و ٧ ، ۶ ،۵ قسمت
می�کنیم ترکیب (A٢) طبیعت تصویر یک با را (A١) مجتبی تصویر اکنون

U٢ × Σ١ × V٢ .۴ شکل U٢ × Σ٢ × V٢ .٣ شکل U١ × Σ٢ × V١ .٢ شکل U١ × Σ١ × V١ .١ شکل

U٢ × Σ٢ × V١ .٨ شکل U٢ × Σ١ × V١ .٧ شکل U١ × Σ٢ × V٢ .۶ شکل U١ × Σ١ × V٢ .۵ شکل

پرنده و مجتبی تصویر تکین مقادیر ترکیب نتایج :٢ شکل

یک با تکین مقدار تجزیه از استفاده با را مجتبی تصویر ادامه در می�باشد. ١ شکل نتایج مشابه ٢ شکل از آمده به�دست نتایج
داده�ایم. نشان ٣ شکل در را ترکیب این از شده بازسازی تصاویر و می�کنیم ترکیب سفید تصویر

U٢ × Σ١ × V٢ .۴ شکل U٢ × Σ٢ × V٢ .٣ شکل U١ × Σ٢ × V١ .٢ شکل U١ × Σ١ × V١ .١ شکل

U٢ × Σ٢ × V١ .٨ شکل U٢ × Σ١ × V١ .٧ شکل U١ × Σ٢ × V٢ .۶ شکل U١ × Σ١ × V٢ .۵ شکل

سفید تصویر و مجتبی تصویر تکین مقادیر ترکیب نتایج :٣ شکل
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تصویر یک با چون و نیست این�گونه واقع در ولی می�باشد ٢ و ١ شکل از متفاوت اول نگاه در ٣ شکل در شده مشاهده نتایج
روشن موجب می�گرفت قرار تر تیره تصویر یک Σi جای به روشن�تر تصویر یک از Σi اگر قبل طبق و است شده ترکیب سفید
تصویر یک تکین مقادیر با اول تصویر تکین مقادیر چون نیز ٣ شکل در برعکس. طور همین و می�شد تیره تصویر شدن تر
خیلی که قسمت�هایی فقط که (٣ شکل ٢ قسمت (در کرده روشن زیادی حد تا را تصویر نتیجه در است شده ترکیب سفید کامال
تصویر، پردازش در اگر پس است شده تیره�تر قطری صورت به تصویر ٣ شکل ۴ قسمت در و است مشخص هنوز هستند تیره
روشن یکنواخت صورت به را تصویر می�توانیم دهیم تغییر را تصویر یک با متناظر ماتریس تجزیه از دست�آمده به تکین مقادیر

کنیم. تیره�تر یا

اصلی نتایج ۴

که: گرفتیم نتیجه تصویر ٢ متناظر ماتریس از آمده به�دست تکین مقادیر ترکیب از آمده به�دست نتایج بررسی با

است. ماتریس یک اصلی اطالعات حاوی تکین مقدار تجزیه از آمده دست به راست و چپ تکین بردارهای -١

شکل اما می�کند تغییر تصویر کیفیت آن�ها تغییر با که هستند وزن مانند تصویر پردازش در ماتریس هر تکین مقادیر -٢
است. ثابت تصویر کلی

کرد تیره یا روشن را تصویر آن یکنواخت صورت به می�توان تصویر یک با متناظر ماتریس یک تکین مقادیر تغییر با -٣
کرد. کم یا زیاد را خاصی رنگ شدت رنگی تصویرهای در همچنین

است. مشخص وضوح به ٧ و ۵ قسمت ٣ شکل در راست و چپ تکین بردارهای تعامد -۴
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