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 دهیچك

را نظر موردتصویر مند است  در آن فرد عالقهباشد که  پردازش تصویر می مسائل موجود در بحثیكی از نمایی تصویر  بزرگ

های اضافی در اطالعات تصویر قرار داده  که پیكسل استنمایی الزم  بزرگ در. دکنبزرگ و متناسب با سطح قابل نمایش دستگاه 

های مصنوعی ایجاد نكند. در این  باید با بافت موجود در تصویر سازگار باشد و بلوک ،کردن اطالعات به تصویر شود. اضافه

نتایج  سنجش توانایی این روش، برای. شوند می زده  تخمیننیاز های مورد پیكسل با استفاده از تقریب بهترین صفحه، ،پژوهش

ویر متوسط زمان اجرای برنامه برای تص ارزیابی قرار گرفته است.مقایسه و های دیگر مورد تصویر با روش چندروی حاصل 

  که نشان است ۶9/۵1شده  نمایی ویر اصلی و بزرگمربوط به تص PSNRچنین میانگین هم .استثانیه  9۵/1۵ برابر ۵1۶×۵1۶

 ی مطلوبی برخوردار است. ادی دارد و روش پیشنهادی از کارایشده به تصویر اصلی شباهت زی نمایی تصویر بزرگ دهد می

 . یابی دروننمایی تصویر، تقریب بهترین صفحه،  بزرگ :یدیکل یها واژه
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 مقدمه .1
کته   است   آن از برداری نمونه ،پردازش تصویر های تکنیکیکی از 

استتاناارد  روش  .[۱] یجیتتا  کتاربرد دارد  ددر تصاویر پزشکی و 

ابتتاا   .شتود  بترداری تصتویر در دو حره ته انجتا  حتی      برای نمونه

و پت  از  شتاه   یابی درونهای گسسته توسط یک تابع پیوسته  داده

انتختاب   حتوردنرر حط وب  نمونۀ ،برداری حناسب با نرخ نمونه ،آن

اساستی بتر کیتیت     پتاراحتر  چنتا   ،نمتایی  شود. در بحث بزرگ حی

 [:۲] ردگذا حیتصویر اثر 

حرزهتای تصتویر را هتت      هتا و  نمایی بایا لبه روش بزرگ .۱

 کنا.

هتتای ثابتت  نتتاحط وب یتتا  نبایتتا تکتتهنمتتایی  بتتزرگروش  .۲

 های نواهی دیگر را تولیا کنا. ب وک

بایا ححاسبات کارآحای داشتته باشتا و   نمایی  بزرگروش  -3

 بیش از ها به پاراحترهای داخ ی تصویر وابسته نباشا.

هتای   روش کمتک  بته نمایی تصتویر   بزرگ ،های قب ی در روش

شتاه  صویر با یتک هستته انجتا     ت کانولوشناز طریق  و یابی درون

 یتابی  درون، ۲دوخطی یابی درون، ۱ها پیکسلهای تکرار  روش .اس 

یتن  از ا 5استالیین  یتابی  درونو  4سته   درجته  یابی درون، 3دو درجه 

و ها تمایتل دارنتا    ها به هموار کردن لبه این روش[. 5ت3] ناا جم ه

در کننتا. بنتابراین    هتای پ کتانی تولیتا حتی     لبته  ،در بعضی حتوارد 

 شود.   حی تولیاتصاویر تاری ها،  خروجی این روش

آن استت  کتته در  ،خطتتی دو یتتابی درونروش  هتتای گتتیویژاز 

اثترات بصتری   هتای حصتنو ی و    نمتایی بتا ، ب توک    نسب  بزرگ

قبتولی ححتتو     هتا در هتا قابتل    شتونا و لبته   ظاهر حی ناحط وب

نمتایی بتا ،    نسب  بتزرگ با  سه درجه یابی درونروش  حاننا. در حی

است  و از  کمتتر   اثترات بصتری نتاحط وب   های حصنو ی و  ب وک

چنا تعیین کیتی  تصویر در ایتن  رها. نحان ها ححتو  حی لبه ،طرفی

دو از دوخطتی،   درجته  یابی درونروش  ،ها کار آسانی نیس  روش

 استالیین  یتابی  درونروش دو و  سه از درجه  درجه یابی درونوش ر

                                                           
1. Pixel Replication 

2. Bilinear Interpolation 

3. Quadratic Interpolation 

4. Bicubic Interpolation 

5. Spline Interpolation 

 .  [۶] نمایی تصویر بهتر اس  سه برای بزرگ   درجه یابی دروناز 

بهبود کیتی  تصتاویر و هتل حلتکل     برای ،های اخیر سا در 

غیرخطی گوناگونی پیلنهاد شاه اس   یابی درونهای  روش ،تاری

ها بترای هتت     . در این روش[۹ت۷] شود حیها هت   ساختار لبه که

 حجمو ته های برآورد یک زیر ، از روشهای آن کیتی  تصویر و لبه

سازی پاراحترهتا،   حجاد و بهینهبرداری  ، نمونه[۸] های لبه از پیکسل

 .[۱3ت۱1] حستقیم لبه استتاده شاه اس  منی وض یابی درون

هتا   حاری، ساختار لبته آهای  با استتاده از روش [،۱1] در حرجع

 و قضتیۀ خطتی  دو یتابی  درونشتونا و از روش االتی     تنریم حی

رجتع  حبترد.   بهره حی 6توافقی-در روش لبه [۱۱] یابی درونخطای 

، از روش 7حستتتتقیم-غیرخطتتتی لبتتته یتتتابی دروندر روش  [۱4]

کنا و یتک پیکستل    یها استتاده ح حیختگی دادهآکردن جه  و فی تر

و ستال  نتتای     یتابی  درونحخت ت    های را در جه  رفته ازدس 

حستقیم را بتا بترآورد خطتی کمتترین حربعتات ترکیتب        یابی درون

   آورد. دس  حی هاالل را به و کنا حی

تقریتب بهتترین التتحه    نتا     بته  یدیگتر روش  ،در این حقاله

بتا استتتاده از   نیتاز  هتای حورد  پیکستل  ،شود کته در آن  پیلنهاد حی

   شود. آن ححاسبه حینقاط از  حعادلۀ التحه و ححاسبۀ فاال ۀ

در بختش   بنای شاه است :  بخشزیر الورت  اختار حقاله بهس

 ؛شود یپرداخته حنقطه از آن  ۀالتحه و فاال  ، به حعرفی حعادلۀدو 

و  الگتوریتم پیلتنهادی   ،تقریتب بهتترین التتحه    ،در بخش ستو  

نتتای    ،در بختش چهتار    ؛ارائته خواهتا شتا    حعیارهای ستنجش 

در  شتود و  هتای دیگتر حقایسته حتی     با روش سازی پیادههاالل از 

   ئه خواها شا.گیری و پیلنهادهای آتی ارا نتیجه ،بخش پایانی

 نقطه از آن فاصلۀ وصفحه  معرفی معادلۀ .2

اسی نقاطی اس  کته وقتتی بته یتک     یک التحه در فضا حکان هن

آورنتا کته    وجود حتی  ههایی را ب خط پاره ،شونا ثابتی والل حی نقطۀ

    ۀکتته از نقطتت  التتتحه ۀحعادلتت بتتر بتتردار ثتتابتی  مودنتتا. 

 ،است    متود           گذرد و بر بردار  حی           

 :  شود حیححاسبه  (۱) رابطۀطبق 

(۱) 0 dczbyax  
                                                           
6. Edge-Adaptive 

7. Edge-Directed 
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  .                ،که در آن

دست    هبت  (۲) رابطتۀ التتحه از   از    ۀنقطت  فاالت ۀ  همچنین

 آیا: حی

(۲) 
222

111  dczbyax

cba
D




  

 تقریب بهترین صفحه نمایی تصویر و  بزرگ .3

هتای   تعاادی پیکسل جایا در بین پیکسل ،تصویرنمایی  بزرگ در

تخمتین حقتاار    هاف ،نمایی بزرگ . درگیرنا اال ی تصویر قرار حی

هتای همستایگی آن    های جایا اس  که بر حبنتای پیکستل   پیکسل

دو نتو  همستایگی وجتود     ،بعتای ا. در تصاویر دونشو تعیین حی

. ایتن  نتا ا تایی حعروف هل  تایی وچهارهای  دارد که به همسایگی

در بیلتتتر  ( نمتتایش داده شتتاه استت .۱هتتا در شتتکل ) همستتایگی

نمتایی تتوانی از دو    شود نسب  بزرگ شاه سعی حی های ارائه روش

نمتایی   این الگوریتم برای هر نسب  بزرگکه اس   احا گتتنیباشا؛ 

 کاربرد دارد.

 
 در تصاویر دوبعدی : همسایگی(1) شکل

 

دوبرابر کتردن انتاازت تصتویر، یتک حتاتری  بته انتاازت         برای

هتای تصتویر    شود و سال  حقاار پیکستل  برابر تصویر ایجاد حیدو

گیترد.   قترار حتی   حیان از تصتویر جایتا  در های یک اال ی در حکان

هتای   نلتان داده شتاه است . پیکستل     (۲این کار در شکل ) نتیجۀ

 هتای دیگتر کته بایتا در سته      و پیکسل ●تصویر اال ی با  یح  

 1۱و  ۱1و  ۱۱هتتای  بتتا شتتماره  ،حره تته تخمتتین زده شتتونا  

هتا از روش   شاه اس . برای تخمین حقادیر ایتن پیکستل   حلخص 

   شود. ای استتاده حی حره ه چنا یابی درون

در این الگوریتم، حقاار پیکستل جایتا بتا چهتار همستایه در      

 یتابی  درون( بتا روش  ۱۱ تهتای بتا شتمار    های آن )پیکستل  گوشه

ه الت  ها از نرر فا که تما  همسایهجاآن. ازشود زده حی تخمین دار وزن

نستب    سانها وزن یک به تماحی آن ،نابا پیکسل حرکزی با هم برابر

کته   ( نلتان داده شتاه  3 متل در شتکل )  این  ۀشود. نتیج داده حی

 شاه است . در حره تۀ   زده های تخمین جایگزین پیکسل ■ یح  

توستط چهتار     ،حلتخص شتاه   1۱ تهایی که با شتمار  پیکسل ،ابع

هتا دو   شتونا. ایتن پیکستل    زده حتی   ها، تخمتین  کناری آن ۀهمسای

چتتو و راستت  و دو پیکستتل    پیکستتل االتت ی در همستتایگی  

  در تخمتتین نتتا.دارشتتاه در همستتایگی بتتا  و پتتایین  زده تخمتتین

و بتته  ۱هتتای االتت ی وزن  بتته پیکستتل، 1۱ت هتتا بتتا شتتمار پیکستتل

شتتود.  نستتب  داده حتتی 5/1شتتاه وزن  زده هتتای تخمتتین پیکستتل

شتونا.   زده حتی   ترتیتب تخمتین   همین نیز به ۱1ت ها با شمار پیکسل

 ،در ایتن حره ته   کته ( نلتان داده شتاه   4کار در شکل ) این ۀنتیج

 شاه اس . زده های تخمین جایگزین پیکسل ◊و  □  یح 
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 شده نمایی کردن مقادیر در تصویر بزرگ: کپی (2)شکل 
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 های همسایه پیکسل یابی درون: (3) شکل
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از  ،او  و ستونهای سطر  برای تخمین پیکسلاس   گتتنی

های سطر و  و برای تخمین پیکسل بعای  ستون تکرار سطر و

 .شود حیاز تکرار سطر و ستون قب ی استتاده  ،ستون آخر
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 های همسایه یابی پیکسل : درون(4)شکل 

  پیشنهادی الگوریتم .1 .3

هتتایی از  حختصتتات پیکستتل ،حنرتتور از نقتتاط ،در ایتتن الگتتوریتم

  نتوان  بته  حیتزان روشتنایی آن   ستون و سطر و تصویرنا که شمارت

برای تخمتین   شونا. بعای در نرر گرفته حی یک نقطه در فضای سه

هتای   نمایی تصویر براستا  همستایگی   های  ز  در بزرگ پیکسل

حعادلۀ التحه ححاستبه شتاه و    ،ابتاا با انتخاب سه نقطهچهارتایی، 

 فاالت ۀ آیا. با تکرار این رونتا،   دس  حی از آن به دیگر فاال ۀ نقطۀ

تترین   ب کوچکآیا. با انتخا دس  حی چهار نقطه از چهار التحه به

 حتوردنرر   پیکستل  بهترین التتحه انتختاب شتاه و    حعادلۀفاال ه، 

التورت زیتر    پیلتنهادی بته   های الگوریتم شود. گا  تخمین زده حی

   :اس 

ححاسبه  ،گذرد حیای که از سه نقطه  التحه : حعادلۀ۱گا  

 .شود حی

 . شود حی ححاسبهالتحه این دیگر از  : فاال ۀ نقطۀ۲گا  

سه بار تکرار  ،دیگربا نقاط حلابه  گا  یک و دو :3گا  

 . شود حی

بهترین التحه  دو و حعادلۀنقاط گا   کمینۀ فاال ۀ: 4گا  

 .انتخاب خواها شا

تخمین زده بهترین التحه  با حعادلۀ حوردنرر  پیکسل: 5گا  

 شود. حی

استتا  الگتتوریتم را ستته حره تته بر 5تتتا  ۱هتتای  : گتتا ۶گتتا  

نیتاز تخمتین زده   هتای حورد  تکرار کرده تا تما  پیکسلنمایی  بزرگ

 شونا.

 ارزیابیمعیارهای . 2 .3

 PSNR حعیارهایتصویر با یکایگر از شباه  دو  رای حقایسۀب
 و ۱

SSIM
 حقتاار  وتر  بزرگ PSNRچه حقاار شود که هر استتاده حی ۲

SSIM  است  انطبتا  دو تصتویر بیلتتر     ،باشتا  تتر  نزدیکبه یک 

 ححاستبه ( 4( و )3) هتای  استا  رابطته  بر PSNR عیتار ح [.۱۶ت۱5]

 د:شو حی

(3)                                              (
    

 

   
)  

     

    
 

   
∑ ∑                    

   
   
               (4)    

تصتویر  هتای   حقاار پیکستل ترتیب  به        و        ،که در آن

 هتتااک ر حقتتاار      شتتاه و  زده تخمتتین تصتتویر االتت ی و

 نا.های تصویر پیکسل

و  است   ناالر ساختاری تصتویر   تبرگیرناکه در SSIM حعیار

گیتری   شباه  بین دو تصویر را اناازه کیتی  ححتوای ساختاری و

ترین و حعنتی بیلت   یک است  )یتک بته    ادی بین التر و  ،کنا حی

ححاستبه   (5) از رابطتۀ  ( وباشتا  حعنی کمترین شباه  حتی  التر به

 شود: حی

          
                   

   
    

        
    

     
               (5)  

 

ترتیب حیانگین، واریان  و کوواریان   به     و   ، μکه در آن 

دو حتغیر برای  2cو  1cهای و ثاب  انها در تصویر پیکسل

                                                  .ج وگیری از التر شان حخرج کسر هستنا

  سازی شبیهنتایج  .4

تصتتویر دیجیتتتا  را ابتتتاا یتتک  ،بتترای ارزیتتابی روش پیلتتنهادی

هتذف  بتا  را  آن تانتااز   نوان تصویر اال ی در نرر گرفته، آنگاه به

، سال  ستعی  کاهش داده نص به  هایش حیان سطر و ستوندر یک

 ،هتای حوجتود   د با استتاده از روش پیلنهادی و ستایر روش وش حی

                                                           
1. Peak Signal-to-Noise Ratio  

2. Structural Similarity Index Modulation       
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چته حیتزان شتباه     رود هر برابر گردد. انترار حتی اناازت تصویر دو

، الگتوریتم از  تتر باشتا   شاه به تصویر اال ی نزدیتک  یر بزرگتصو

   ی بهتری برخوردار اس .کارای

 MATLABححتیط  در نتای  الگتوریتم پیلتنهادی کته    اجرای 

در جتاو   ارائه شاه است .  ( ۲و )( ۱در جاو  ) شاه،سازی  پیاده

 تصویر،نمایی  در بزرگ ،استتاده شاه اس  PSNR( که از حعیار ۱)

کته ابعتاد   کار گرفتته شتاه    به][ ۱۷] تصویر حخت   و استاناارد ده

نهادی بتا  پیلت نتتای  هاالتل از روش    .اس  5۱۲×5۱۲ها  آن همۀ

حقایسته   ،سته  درجته  یتابی  درونخطی و روش دو یابی درونروش 

هتای   روش پیلنهادی با روش PSNRکمترین اختیف شاه اس . 

در ستطر آختر   چنتین  هم. است   5۹/۱بیلتترین آن   و ۲۶/1 ،دیگر

که هااقل اختتیف   هر ستون ححاسبه شاه PSNRجاو  حیانگین 

   .اس  ۹۱/1هااک ر آن  و ۸۱/1
 PSNRروش تقریب بهترین صفحه با معیار  (: مقایسۀ1) جدول

روش  ریتصواسم 

 یدوخط

روش 

 سه درجه

 زحان اجرا یلنهادیروش پ

 هسب ثانیهبر

Lifting 

body 
34/33 31/33 54/34 ۱۱۷/۱4 

Airplane 5۶/۲۷ 53/۲۷ 33/۲۸ ۷۷۸/۱4 
House ۹۶/3۲ ۹۸/3۲ 41/33 ۸55/۱3 
Fruit ۶۸/۲۸ 44/۲۸ ۷۹/۲۹ ۸۲۶/۱3 

Elaine ۲۶/3۲ 1۸/3۲ ۷1/3۲ ۸۲۲/۱3 
Tree 5۶/۲۶ 4۲/۲۶ ۸۲/۲۶ ۷۸4/۱3 
Disk ۹4/31 ۸۲/31 4۱/3۲ ۸۹۶/۱3 
Fire ۶۶/3۱ ۷۱/3۱ 1۸/3۲ ۷۷1/۱3 

Balloons ۶1/31 41/31 ۶4/3۱ ۸41/۱3 
Lena ۲1/31 ۱۱/31 ۲3/3۱ ۷۹۸/۱3 

 ۹4۹/۱3 ۲۹/3۱ 3۸/31 4۸/31 میانگین
 

گیتری   توان نتیجته  ا ااد با هم حی ۀهر سطر و حقایس با حلاهات

هتای   بهتتر از روش  ،برای تصاویر حنتخبروش پیلنهادی کرد که 

 اس .ده دیگر  مل کر

روش پیلتتنهادی بتتا  ایستتۀنتتتای  هاالتتل از حق (۲جتتاو  )

نلتان   SSIMتصویر حنتخب بتا حعیتار    دههای دیگر را برای  روش

بتا  دهتا کته روش پیلتنهادی     آحاه نلان حی دس  نتای  به. دها حی

سطر آخر اس .  نموده مل های دیگر بهتر  از روشبی تقریب خو

از هاکی  ،دها هر ستون را نلان حی SSIMکه حیانگین  (۲جاو  )

 5۱/1 و هتتااک ر آن ۲1/1 از حیتتانگین هتتااقل اختتتیفآن استت  کتته 

 باشا. حی

 است  کته تصتویر االت ی،     Lifting body ( تصتاویر 5شتکل ) 

بتته روش  شتتاه را نمتتایی شتتاه و تصتتویر بتتزرگ تصتتویر کوچتتک

از نرتر   ،شتود  طور که حیهرته حتی   دها. همان پیلنهادی نلان حی

شود. اگتر تصتاویر    بصری اختیف ححسو  و تاری حلاهاه نمی

هتااک ر   ،پیکسل به پیکسل حورد حقایسه قترار گیرنتا   ج.و ) ال .)

که اک ر این اختیف در نقتاط کنتاری یتا     اس  ۱45ها  اختیف آن

 اس .   ۲۸/۲ها  اختیف پیکسل ،حیانگین طور افتا. به لبه اتتا  حی

اس  که تصتویر االت ی، تصتویر     Airplane ( تصاویر۶ل )شک

شاه را به روش پیلنهادی نلتان   نمایی شاه و تصویر بزرگ کوچک

 ،ناپیکسل به پیکسل حقایسه شتو  ج.و ) ال .)ویر ادها. اگر تص حی

 ۸4/3هتا   حیتانگین اختتیف پیکستل   و  ۱۶4ها  هااک ر اختیف آن

شتاه   نمتایی  تصتویر بتزرگ   ،حیهرته شتاه  کته   طتور  . هماناس 

   شود. حیالورت تار دیاه  به

 (۷)هتای   نتای  آزحایش بر روی هل  تصویر دیگر در شتکل 

شتاه را   نمتایی  اگر تصتاویر االت ی و بتزرگ    شود. دیاه حی (۱4)تا 

( 3از آن در جتاو  )  نتای  هاالتل  ،پیکسل به پیکسل حقایسه کنیم

اویر حنتختب بتا   هتا در تصت   که هااک ر اختیف پیکستل  ارائه شاه

. استت  ۷۹و هتتااقل اختتتیف  ۱۹۱، شتتاه نمتتایی تصتتاویر بتتزرگ

هتا در تصتاویر حنتختب     ترین حیانگین اختیف پیکسلبیل همچنین

 اس .   ۷۸/1کمترین آن  و ۱۸/۶
 SSIMروش تقریب بهترین صفحه با معیار  ۀ: مقایس(2) جدول

 یلنهادیروش پ سه درجهروش  یروش دوخط ریتصواسم 

Lifting body ۹۶۷5/1 ۹۶3۱/1 ۹۶5۱/1 
Airplane ۹۶۲۸/1 ۹۶۲۹/1 ۹۶۹1/1 
House ۹۷۷۱/1 ۹۷۶3/1 ۹۸34/1 
Fruit ۹4۹۶/1 ۹4۱4/1 ۹4۹۹/1 

Elaine ۹53۶/1 ۹4۷۹/1 ۹4۱۱/1 
Tree ۹34۲/1 ۹۲۷1/1 ۹33۶/1 
Disk ۹۹1۸/1 ۹۹1۸/1 ۹۹53/1 
Fire ۹۷۷1/1 ۹۷۶۷/1 ۹۸۲3/1 

Balloons ۹۸۱5/1 ۹۸1۸/1 ۹۸۷4/1 
Lena ۹514/1 ۹4۶۹/1 ۹5۷۷/1 

 5669/0 ۹۶۱4/1 ۹۶45/1 حیانگین
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 گیری جهینت .9

متایی تصتویر حعرفتی    ن در این حقاله، یک روش جایا برای بزرگ

الگتوریتم پیلتنهادی،    تستازی ستاد   پیتاده  شا. این روش با وجتود 

پیچیتتاگی ححاستتباتی کتتم و زحتتان اجتترای حناستتب، نتتتای        

سته   خطی و درجته دو یابی درونهای  به روش خش نسب ب رضای 

تصتویر   هتای بهبتود لبتۀ    کنا. در این پژوهش، از تکنیتک  تولیا حی

توان روش پیلنهادی را  استتاده نلاه اس . در حطالعات بعای حی

های غیرخطتی حاننتا    ارتقا داد و یا از روشهای بهبود لبه  با تکنیک

ای شتتعا ی  توابتتع پایتته یتتابی دروندوحتغیتتره یتتا  یتتابی درونروش 

  د.کراستتاده 

 

 شده نمایی پیکسل به پیکسل تصاویر اصلی و بزرگ (: مقایسۀ3) جدول

 حیانگین اختیف هااک ر اختیف ریتصواسم 

Lifting body ۱45 ۲۸/۲ 
Airplane ۱۶4 ۸4/3 
House ۷۹ ۲۱/۲ 
Fruit ۱۷۷ ۱3/4 

Elaine ۱44 35/3 
Tree ۱۸5 ۱۸/۶ 
Disk ۱۹۱ ۷۸/1 
Fire ۱43 ۸۹/۲ 

Balloons ۱۲۹ 5۹/۲ 
Lena ۱4۶ 53/3 

 

 

 
 شاه نمایی تصویر بزرگ ج. شاه تصویر کوچک ب. اال ی تصویر ال .

 Lifting body : تصاویر(9)شکل 

 

 

 شاه یینما تصویر بزرگ ج. شاه تصویر کوچک ب. تصویر اال ی ال . 

 Airplane : تصاویر(6)شکل 
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 شاه نمایی تصویر بزرگ .ج شاه تصویر کوچک .ب تصویر اال ی .ال 

 House : تصاویر(7)شکل 
  

 

 

 
 شاه نمایی تصویر بزرگ ج. شاه کوچک تصویر .ب تصویر اال ی ال .

 Fruit : تصاویر(8)شکل 

  

 

 

 
 شاه نمایی ج. تصویر بزرگ شاه ب. تصویر کوچک تصویر اال ی ال .

 Balloons : تصاویر(5)شکل 
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 شاه نمایی تصویر بزرگ ج. شاه تصویر کوچک ب. تصویر اال ی الف.

 Lena : تصاویر(10) شکل
  

 

 

 

 شاه نمایی تصویر بزرگ ج. شاه تصویر کوچک ب. تصویر اال ی الف.

 Fire : تصاویر(11) شکل
 

 

 

 شاه نمایی تصویر بزرگ ج. شاه تصویر کوچک ب. تصویر اال ی ال . 

 Elaine : تصاویر(12)شکل 
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 شاه نمایی تصویر بزرگ ج. شاه تصویر کوچک ب. تصویر اال ی الف.

 Tree : تصاویر(13)شکل 

 

 

 

 

 شاه نمایی تصویر بزرگ ج. شاه تصویر کوچک ب. تصویر اال ی الف.

  Disk: تصاویر(14)شکل 
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