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 آشنایی با کامپیوتر؛ فصل اوّل

بهیادداریدکه بخشمهمیازآموزشوآزمونرانندگی،بهاگرگواهینامةرانندگیگرفتهباشید،حتماً

شودرابشناسد،عیوباحتمالیشناختماشیناختصاصدارد.یکرانندهبایداجزایاصلیماشینیکهسوارمی

کمبداندآنراپیشکدامتعمیرکارببرد!دست،تواندآنراتعمیرکندآنرابداندواگرنمی

افزارکامپیوترآشناباشیمومانیزبرایکارباکامپیوتربهعنوانتدوینگرنیازداریمبااجزایاصلیسخت

ختصربهتحقّقایناهدافاختصاصخصوصعواملمؤثّربرسرعتکامپیوتررابشناسیم.اینفصلبهطورمبه

یافتهاست.

 افزار کامپیوتر اجزای سخت

سخت اصلی اجزای شامل معمولی یککامپیوتر کاراست& MotherboardCPU, RAM, HDDافزار .

Motherboardایجاداستحکامبررویآننصبمیبهعنوانیکتختةبزرگکهسایرقطعاتکامپیوتر شوند،

ب ارتباطدادهیرافیزیکیالزم فراهمکردن قطعات، داشتنسایر برقنگه و اینایآنها یکاز هر رسانیبه

دیاگرامشکلزیربلوکدربازارموجودهستند.bit 64وbit 32دردومدلهاMotherboardقطعاتاست.امروزه

دهد.رانشانمیMotherboardیک
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مقیاسمیلی اندازهونسرعتکامپیوترهایامروزیدر ثانیه عملیاتدر هرچندممکنگیریمیها شود.

رایشعظیمیازعملکردهایهایمختلف،منجربهظهورآاستاینعملیاتسادهباشد،اماترکیبآنهابهروش

می مفید متعدّگردد. عوامل به کامپیوتر، وسیلة به یککار انجام اولینآنها،مدتزمان که دیبستگیدارد

کامپیوتراست.پردازشگریکتراشةالکترونیکیکوچکدرقلبکامپیوتربودهوProcessorدازشگرسرعتپر

MHzسرعتآنبرحسبهرتز) میGHzیا سنجیده پردازشگر( باشد، بیشتر اینپارامتر مقدار هرچه شود.

د.سرعتپردازشگربهعنوانتواندمحاسباتبیشتریرادرهرثانیهانجامدهسریعترخواهدبودودرنتیجهمی

مشخّ عنوانصهیکیاز به معموالً که تعیینکارآییآناهمیتدارد قدریدر به یکیازهاییککامپیوتر
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شود.تراشةپردازشگرواجزایالکترونیکیکهآنراپشتیبانیاجزایتشکیلدهندةنامکامپیوترازآنیادمی

پرمی واحد عنوان به مجموعاً کنند، یا میCPUدازشمرکزی پردازشمرکزیشناخته واحد  Centralشوند.

Processing Unitپردازندهیاکند.هاراتفسیرواجرامیواحدمحاسباتیوکنترلیکامپیوتراستکهدستورالعمل

CPUاشدارایدوبخشبراساسشرحوظایفقطعاتداخلیCUوALUاست.بخشCUکندکهمشخصمی

هریک و بکند باید چه لحظه هر در قطعاتکامپیوتر تشکیلALUاز را محاسباتپردازنده بخشمنطقو

دهد.می

هایالکتریکیوازجنسولتاژبرقکلیةاطالعاتورودیبهکامپیوتریاخروجیازآندرواقعسیگنال

اتورودیبهکامپیوترابتدابهدهداطالعطورکهشکلنشانمیاند.همانهستندکهبهصفرویکتبدیلشده

وارد،شوند،ایناطالعاتدرصورتامکانواردمیRAMشوندوبهکداَسکیوسپسبهصفرویکتبدیلمی

مانندتابتوانندبهمسیرخودباقیمیRAMشوندودرغیراینصورتبرایمدتیدرمیCacheقطعةبعدییعنی

فراخواندهشدهوعملیاتمحاسباتییامنطقیالزمبرCPUبهراحتیتوسطCacheادامهدهند.اطالعاتموجوددر

می انجام رویآنها به اینمرحله ایناطالعاتدر میRAMشود. واسطهفرستاده طریقآنبه از تا هایشوند

وکارتگرافیکبرسندودرخروجیبهنمایشدرآیند. وتربهاطالعاتدرکامپیخروجیمانندکارتصدا

شوند.یعنی(ذخیرهمی16شوندولیبهصورتهگزادسیمال)مبنایجامیصورتباینرییعنیصفرویکجابه

8استوهرByteسازیاطالعاتبایتاستوواحدذخیرهbit/sواحدانتقالاطالعاتدرکامپیوتربیتبرثانیه

ارداشتهباشد،صفریایک.توانددومقددهد.یکبیتمیبیتیکبایتراتشکیلمی

 مراتب حافظه سلسله

هاموردنیازهاودادههایاصلیاستزیرابرایذخیرةبرنامهواحدحافظهدرهرکامپیوتریکیازبخش

یهایوبخشRAMشود،مانندارتباطدارد،حافظةاصلینامیدهمیCPUاست.بخشیازواحدحافظهکهمستقیماًبا

برعهدهدارند،حافظةکمکیخواندهمینیوذخیرهکهنقشپشتیبا یابهHard Disk Driveشوند،مانندسازیرا

شوندوبخشیازنگهداشتهمیRAMهستنددرCPUهاکهدرهرلحظهمورداستفادة.بخشیازدادهHDDاختصار

.HDDدرآنلحظهبهآنهااحتیاجیندارددرCPUهاکهداده ویرایشافزاروقتیداریدبایکنرمبرایمثال،

انددخالتیهاییکهرویهاردشماذخیرهشدههاوموزیکهاییمانندفیلم،دادهکنیدکارمیعکسمثلفوتوشاپ

شوندولیاگرنمیRAMنیازیبهفراخوانیآنهاندارد.بنابراینآنهاواردCPUدرعملویرایشعکسندارندو
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منتقل RAMخصوصبههایبهبشودمثالًدرهنگامکارموسیقیپخششود،بخشیازآنفایلایازآنهااستفاده

ستکهیکحافظةبسیارسریعوانیزCacheشاملHDDوRAMشود.واحدحافظةهرکامپیوترعالوهبرمی

مدارجمکمیدارد.کندوحهایموردنیازرافراهممیبهدادهCPUقیمتاستکهامکاندسترسیسریعگران

CPUترازسرعتاغلبسریعRAMحافظةاستوCacheمیاندرکامپیوترهابرایجبراناختالفسرعتCPU

روند.کشآنبخشازبرنامةهاردوکشبرایمقاصدمختلفیبهکارمیگیرد.مورداستفادهقرارمیRAMو

وداده استفادهدرحالاجرا بیشترمورد که میهاییرا بخشاندذخیره هارد درحالیکه ذخیرهکند، هاییرا

بهکشورمدسترسیمستقیمدارددرCPUنیست.عالوهبراین،CPUکندکهدرحالحاضرمورداستفادةمی

هایکامپیوتربراساسسرعتچنینکند.بااینحسابحافظهصورتیکهبههاردازطریقرمدسترسیپیدامی

ازهاردسرعتبیشتریداردودرعوضهاردRAMتراستوسریعRAMازCacheشوندکهمیبندیتقسیم

RAMتواندذخیرهکندورمنیزبهنوبةخودحجمبسیاربیشتریازکشدارد.حجمبسیاربیشتریازرمرامی

.علتاینکهدرطراحیRAMبارسریعتراز7نیزبهنوبةخودCacheبارسریعترازهارداستو1000حدود

کامپیوترازسهنوعحافظهاستفادهشدهاست،کاهشهزینهاست.
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 ها و اتّصاالت ویدئو سیگنال؛ فصل دوم

براساسجریانالکتریستهیکسیگنالویدئودرواقعکمّیتیاستکهکیفیت هایتصویرمتحرکرا

درزیربهمشخصاتفنیچهارسیگنالویدبیانمی هایکامپوزیتیامرکب،ئویآنالوگشاملسیگنالکند.

کنیم.اشارهمیHDMIوDVIایودوسیگنالدیجیتالشاملوسیگنالکامپوننتیامؤلّفهS-Video،VGAسیگنال

هایدیجیتالعالوهبرایسیگنال.بدیهیاستدانستننام،کانکتورها،رزولوشنماکزیمومهرسیگنالالزماست

آننیزالزامیاست.Bitrateفوقدانستننرخبیتیابرموارد
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عالوهبرآنچهتاکنونازاتصاالتویدئوگفتهشد،شناختدواستانداردواسطسریالبسیارپرکاربرددر

نیزمشهوراست(بادانستنانواعiLinkوIEEE 1394هایاستاندارد)کهبهنامFirewireوUSBفناوریویدئویعنی

ضروریاست.Bitrateهایفیزیکیوانواعانکتورها،اندازهک
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 های تصویربرداری دوربین؛ فصل سوم

Camcorder = Camera Recorderترینعنصریکسیستمویدئواست.یکدوربینویدئویادوربیناساسی

تصویربرداریویدئوییو ازترکیبیکدستگاه الکتریکیاستکه ضبطویدئویییکوسیلة یکدستگاه

می کار به استودیو خارج برایتصویربرداریدر نوعاً استو استتشکیلشده ممکن اینکه وجود با رود.

هایتصویربرداریویدئوبهکاررود،ازایناصطالحبیشتربرایاشارهاصطالحدوربیندیجیتالنیزبرایدوربین

Camcorderهایتصویربرداریازشودوازاینروبراینامیدندوربینیهایعکاسیدیجیتالاستفادهمبهدوربین

کنیم.استفادهمی«دوربینویدئو»شودودراینجاماازهماناصطالحاستفادهمی

 تاریخچه

نمونه دوربیننخستین ویدئو، رویکاستهایدوربین ویدئویآنالوگرا سیگنال که بودند هایهایی

هایویدئوبهتدریجبامضبطدیجیتالفراگیرشدهوکاست21کردند.درقرنضبطمیVideo Cassettesویدئو

SD Cardsهایحافظه،هاردوکارتInternal Flash Memoryسازیمانندفلشمموریداخلیسایروسایلذخیره

دوربین به است. شده نمیجایگزین استفاده نوار از که هایی ویدئوی دوربین بهگویندمیTapelessکنند و

میدوربین فراهم را امکان دو هر که هایی میکنند، ضبط نوار روی بر هم هاردیعنی روی بر هم و کنند

شود.هایویدئویهایبریدگفتهمیدوربین

برنامهدوربین برایضبط ابتدا در هایهایویدئو

دوربین این در شدند، طراحی قسمتتلویزیونی ها

تضبط بودکنندة جدا دوربین خود از دوصویر این و

هابزرگ.ایندوربینشدندقسمتباسیمبههموصلمی

جابه و سنگینبودند دشواریبود.و کار درجاییآنها

شرکتسونی،سیستمبتاکمرابهبازارعرضه1982سال

کنندهکرد.نکتةکلیدیاینسیستم،ترکیبقسمتضبط

کشیمیاندوگرنیازیبهسیمباخوددوربینبودکهدی

به زیادی عمل آزادی و  برد بین از را مجزا دستگاه
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تصویربردارداد.بااستقبالچشمگیریکهازسیستمبتاکمصورتگرفت،شرکتسونییکسالبعدیعنیدر

شدهبودکه،نخستیندوربینتصویربرداریبرایاستفادةعمومیراواردبازارکردکهطوریطراحی1983سال

هم،چنینمحصولیراواردبازارکرد.JVCگرفت.درهمانسالشرکتبررویشانةتصویربردارقرارمی

دوربیندرادامةپیشرفت واردبازارشدو1987درسالSVHSهایویدئویهایپردامنهدراینزمینه،

هایویدئوبخشید.باالخرهستفادةفراگیردوربینهایتلویزیونیواایبهکیفیتضبطوپخشبرنامهرشدفزاینده

راواردبازارکردکهD1هایویدئویدیجیتالبهنامشرکتسونینخستیننسلدوربین1990درآستانةدهة

ذخیرهداده غیرفشرده صورت به را خود دیجیتال های

کردوبههمیندلیلکاراییچندانینداشت.درسالمی

نخستیندوربین،D1بااستفادهازشرکتآمپکس1992

تکنولوژیفشرده از میدیجیتالیکه کردسازیاستفاده

 DCTیعنی را سال در کرد. سونی،1995عرضه

تولیدکنندهویجی دیگر و پاناسونیک هایسی،

ارائهDVهایویدئوباهمکاریهماستاندارددوربین را

هایویدئنکردندکهبهزودیبهاستاندارداصلیدوربی

سالتوانستهبهحضور17تبدیلشدوهنوزهمپساز

هزینهوهایویدئوادامهدهد.ایناستانداردبیشازهراستاندارددیگریبرایفیلمسازیکمخوددربازاردوربین

مستقلوتولیداتخانگیبهکاررفتهوبسیارپرطرفداراست.

سال ارتقایکدکDVCPRO HDشرکتپاناسونیک2000در با عرضهکردکه باDVرا برایکار

ایطراحیشدهبودوتاحدودیبرایاستفادةحرفهDVCPRO HDتولیدشدهبود.استانداردHDرزولوشنباالتر

درسال عرضهکردندکهباHDVسی،کاننوشارپاستانداردویهایسونی،جیشرکت2003گرانبود. را

معمولیضبطشود.Mini DVتوانستبرروینوارهایقیمتکمیداشتومیHDوجودداشتنمزایای
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 های ویدئو ساختمان دوربین

.لنزنوری3کنندهوقسمتضبط2،قطعةتصویرساز1هایویدئوسهبخشاصلیدارند:عدسییالنزدوربین

ازصحنهمی جمعمیکه بهصورتواضحرویتصویآیدرا ایننوررسازمیکندوآنرا تصویرساز اندازد،

کننده،اینسیگنالالکتریکیرابهحالتقابلکندوقسمتضبطدریافتیرابهیکسیگنالالکتریکیتبدیلمی

کند.بررویکاستیاهارددوربینذخیرهمیسازیتبدیلوذخیره

 لنز

هایویدئوشاملبعضیازایناجزابینلنزنخستینوسیلهدرمسیرنوردردوربیناست.مسیرنوردردور

است:دیافراگم،ابزارزوم،شاتروانواعفیلتر.دیافراگموظیفةتنظیموکنترلمقدارنورورودیبهدوربینرابر

دهدباتغییردادنفاصلهکانونیلنز،پرسپکتیوموردنظرخودراعهدهدارد.ابزارزمبهکاربردوربیناجازهمی

توانندبرایتصحیحنوریارنگبهکنندةزماننوردهیاستوفیلترهابستهبهنوعخودمیند.شاترتعیینایجادک

کارروند.

اندازدتاتصویریتشکیلشودکندوبهسطحتصویرسازمیلنزیاعدسیدوربین،نورراازصحنهجمعمی

ایهایپرسپکتیورابهگونههانسبترنوعازعدسیهکند.کهاندازه،عمقودیگرابعادصحنهرابازنماییمی

تعیینبازنماییمی پارامتر میکنند. ایجاد تصویر پرسپکتیو در تغییریکه میزان در کانونیکننده فاصلة شود،

ایکهدهند.فاصلةکانونیعبارتاستازفاصلةمیانمرکزعدسیتانقطهنشانمیfعدسیاستکهآنرابا

نمایی،عمقومقیاساشیا.فاصلةکانونی،بزرگگویندوبهآنکانونمیشوندنوردرآنهمگرامیپرتوهای

تغییرمی توانتشخیصداد؛عدسیبادهد.برمبنایتأثیربرپرسپکتیوتصویر،سهنوععدسیمیدرتصویررا

نونیبلندکهبهترتیببهواید،نرمالوفاصلةکانونیکوتاه،عدسیبافاصلةکانونیمتوسطوعدسیبافاصلةکا

                                                           

1. Lens 

2. Imager 

3. Recorder 
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هاییکهفاصلهگویندوعدسیمترراعدسینرمالمیمیلی50عدسیبافاصلهکانونیحدودتلهمعروفهستند.

شوند.کانونیکمتریدارند،عدسیوایدوآنهاییکهفاصلهکانونیبیشتریدارند،تلهنامیدهمی

شودوتصویرکند،پرسپکتیوباکمترینتحریفضبطمیالاستفادهمیهنگامیکهفیلمسازازعدسینرم

دارد،خطوطافقیوعمودی،مستقیمدیدهمی زمینهفاصلةزمینهوپسشوندوپیشحاصلکمتریناعوجاجرا

متعادلیازهمدارند.

می استفاده عدسیواید از فیلمساز خطوطمستقیمکنارههنگامیکه بهجمیهایقابمعوکند، شوندو

می انحنا بهصورتیاغراقسمتبیرون عمقتصویر میانیابند، فاصلة که آنجا از رسیدو نظرخواهد به شده

شود،هاییکهدرراستایعمودبرسطحدوربینانجاممیرسد،حرکتزمینهبیشتربهنظرمیزمینهوپسپیش

التپهنایدیددوربینبیشترازهنگامیاستکهازعدسیدراینحرسند.ترازحالتواقعیبهنظرمیسریع

شود.نرمالاستفادهمی

اندکند،رویدادهاییکهدرفواصلدورنسبتبهدوربینقرارگرفتهوقتیفیلمسازازعدسیتلهاستفادهمی

ترشدهوینفشردهشودوفضادرامتدادمحوردوربزمینهکمترمیزمینهوپسشوند.فاصلةپیشنماییمیبزرگ

یابندوازهمینروشیئیکهبههایحجموعمقکاهشمیرسدوبهطورکلّینشانهتصویرتختبهنظرمی

دراینکند.رسد،میایکهبهنظرکوتاهمیکند،زمانبیشتریراصرفپیمودنفاصلهطرفدوربینحرکتمی

شود.کهازعدسینرمالاستفادهمیحالتپهنایدیددوربینبسیارکمترازوقتیاست

می تعیین نیز را تصویر میدان عمق دوربین، عدسی کانونی ازفاصلة است عبارت میدان عمق کند.

اصطالحفوکوسضبطایازمسافتجلویعدسیکهدرآناشیایجلویدوربینبهصورتواضحوبهمحدوده

درشرایطعادی،یکعدسیواید،عمقمیدان نورورودیبهبیشتریازیکعدسیتلهایجادمیشوند. کند.

ایقابلکنترلدرجلویلنزدوربیناست،دوربینهمبررویعمقمیدانتأثیردارد؛هرچهدیافراگمکهپرده

ترباشدیعنیشمارةآنبیشترباشد،عمقمیدانبیشتراستوهرچهدیافراگمبازترباشد،یعنیشمارةآنبسته

اشد،عمقمیدانکمترخواهدشد.کمترب
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می نسبتفیلمساز در باشند، واضح دوربین، مقابل اشیای از سطوحی چه اینکه کنترل با هایتواند

معموالًتوجهبیننده4پرسپکتیودخالتکندوتأکیدهایموردنیازخودرادرتصویرایجادنماید.فوکوسانتخابی

هاقابلیتتغییرفوکوسازایننقطهبهآننقطهراد.ازآنجاکهعدسیکنرابهشخصیتیاشیءاصلیجلبمی

هایپرسپکتیوراشییعنیتنظیمفوکوسدرحینفیلمبرداری،نسبتکواندازطریقفوکوستدارند،فیلمسازمی

زمانبافیلمگرفتنتغییردهد.هم

 تصویرساز

تکهتصویرراپتیکصحنهرابهیکسیگنالمهمترینجزءیکدوربینویدئو،قطعةتصویرسازآناس

دوربینالکتریکیتبدیلمی براساسکیفیتوفنّاوریقطعةتصویرسازخودطبقهکند. اولینبندیمیها شوند.

یکمرورگرمکانیکی،5ایبودندواولینتصویرسازموسومبهدیسکنیپکوتصویرسازها،ازنوعمرورگرلحظه

بهدستآمد6کنندةتابشنورهایذخیرهاریخیدرفنّاوریقطعاتتصویرسازباارائةالمپبود.اوّلینپیشرفتت

هاییکسطححساسبهنوربرطبقکهدرآنهانورتابشیحاصلازتصویرصحنهسببآزادشدنالکترون

همینروبهزودیباهاکیفیتالزمرانداشتندوازاینالمپشد.الگوییمتناسبباروشناییتصویرصحنهمی

المپ از جدیدی ذخیرهنسل المپهای نام به تابشنور المپکنندة شدند. جایگزین فوتوکنداکتیو هایهای

می درسالفوتوکنداکتیوازتغییرمقاومتالکتریکیالیةفوتوکنداکتیودراثرتابشنوراستفاده 1980کنند.

هادیبههایویدئوباساختقطعاتتصویرسازنیمهیردوربینسومینگاماساسیدرزمینةارتقایکیفیتتصو

هابهکیفیتمطلوبیدستایندوربین1980برداشتهشدوازابتدایدهة7«وسایلباتزویجبارالکتریکی»نام

 هایپیشرفتفناوریقطعاتتصویرسازهرچندبهکندیمحقّقشدولیبهجایخوبیرسیدودوربینیافتند.

یتیرادراختیارفیلمسازانآماتوروصنعتتلویزیونقرارداد.باکیف

                                                           

4. selective focus 

5. Nipkow disk 

6. photomessive storage tube 

7. CCD: Charge-Coupled Devic 
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تصویرسازهایویدئو

نوعسالارائهنامردیف

1

2

3

4

5

6

7



Iconoscopeآیکونوسکوپ

Image Orthiconایماژارتیکن

 Vidiconویدیکن

Plumbiconپلمبیکن

Saticonساتیکن

Charge-Coupled Device(CCDدی)سیسی

سی –Complementary metal–oxideماس

semiconductor (CMOS) 

1939

1946

1952

1963

1974

1980

1993

تابشنور

تابشنور

فوتوکنداکتیو

فوتوکنداکتیو

فوتوکنداکتیو

حالتجامد

مدارمجتمع

 دی سی سی

درکرداستفادهتوانمیباریکتنهافیلماز دیدرعملچیزیشبیهبهفیلماست،بااینتفاوتکهسیسی

آمادةمجدّداًوشودمیبرگرداندهخوداولیهحالتبهدوبارهتصویربرداریهرازپسدیسیسیکهحالی

برداریبهره ایهقطعدیسیسیاست. اکسیداستسیلیکونی با فلزیکه شدههای ازهاییردیفوپوشانیده

هاییهستندکهپیکسلدرواقعماتریسیا،اینالکترودهابشدهاست.الکترودهایحساسبهنوررویآننص

هرپیکسلدرواقعیکخازناستکهکنند.بارالکتریکیراذخیرهمیاستونانومتر0003آنهاکمترازةانداز

ترودهابهسطحاینالکهایفرودآمدهبرفوتونرساناساختهشدهاست.باتزریقناخالصیبهسطحخالصیکنیمه

ةدرحافظآیدواینجریانبعدازچندینبارتقویتبهصورتتصویردرمیجریانالکتریکیتبدیلشدهو
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دیبهسیهایتولیدکنندةسیشرکتد.شوکامپیوترذخیرهمی

سی تولید برای تالش در مستمر تراکمدیسیطور با هایی

ت تصویر کیفیت افزایش نتیجه در و باالتر ولیدیپیکسل

هستند.

ایدربهطورگستردهCCDسنسورهایحساسبهنور

ایکهدرآنهابهتصاویرباکیفیتباالنیازکاربردهایحرفه

تریموردشوند.درجاهاییکهکیفیتپاییناست،استفادهمی

شود.استفادهمیCMOSها،بیشترازکمنیازاستمانندوب

 ماس سی

سیشامل،یکسنسورتصویراستکهازیکآیCMOS active pixel sensorاسمفعّالسی-نسورپیکسل

یکنوریاب از پیکسلآن هر که یکتقویتPhotodetectorسنسورهایپیکسلیتشکیلشده فعّالو کنندة

ماسهماندوازهمینروسنسورسیتولیدشدهCMOSساختهشدهاست.اینسنسورهایتصویردریکفرآیند

مینا بهعنوانجانشینیبرایسیمیده بازارآمدهدهیسیشوندو به سیها سیماساند. با مقایسه در هادیسیها

تجهیزاتساختسادهکنندباتریکمتریمصرفمی به و سرعتبیشتریدارند ، نتیجهترینیاز در و دارند

مناسبدوربینارزان اینرو از و وبکمهایتلفنهمراههایگوشیترند دوربین، و اینها هایامنیتیهستند.

دچار متحرّک اشیای تصاویر ثبت هنگام در سنسورها

دهد.شوندکهقابلیتکارباآنهاراکاهشمیخطاهاییمی

 کننده ضبط

کنندةیکدوربینویدئووظیفهداردکهقسمتضبط

سیگنالویدئوییراکهدرتصویرسازتولیدشدهبرروییک

یدئویییایکحافظهثبتکند.نوارو



 Mega Pixel 2.1دیسیسییک

 CMOSیکسنسورتصویر
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چگونگی تشکیل تصویر در ؛ فصل چهارم
 تلویزیون

افتد،اینتصویربرایمدّتیایناستکهوقتیتصویریرویشبکیهمی8هایچشمانسانیکیازویژگی

باقیمی آنجا اینخطدر تمام طوریکه به کنیم، خطرسم خطبه را اگریکتصویر اماند. کمتر در زها

ایمانندتلویزیونقطعهبودنتصویرنخواهدشد.وسایلتصویریپنجاهمثانیهرسمشوند،چشممامتوجهقطعهیک

کنند.ازاینویژگیبرایتولیدتصاویرمتحرّکاستفادهمی

 های آنالوگ سیستم

بهتراستازسادهطرزکارتصاویربرایدرکبهتر وترینوسیلهیعنییکتلویزیویدئویی، ونسیاه

برایتبدیلیکتصویردوبعدیبهسیگنالییک بعدی)تابعیازولتاژبرحسبسفیدقدیمیکمکبگیریم.

زمان(،دوربینتلویزیونیباشروعازباالیتصویرآنرابهوسیلةیکپرتوالکترونیازچپبهراستاسکن

-وقتیپرتوالکترونیبهانتهایاسکنکند.بتمیآیدودرهرلحظهشدّتنورراثکردهوبهتدریجپایینمی

تابعشدّتنور–گردد.خروجیدوربینهمینسیگنالرسید،دوبارهبهنقطةشروعبرمی-شودکهفریمنامیدهمی

                                                           

رویحرکتروانوکامالپیوستهایراکنیمانساناست.ماتصورمیچشمازویژگیهاییکی(Persistence Of Visionتداومدید). 8

ژگیچشممانیعنیتداومدیدآنهاراهمینویةایهستیمکهبهواسطهایکوتاه،نامنظموغیرپیوستهقسمتشاهدواقعمیکنیم،حالآنکهدرتماشاپرده

،کردعلمیتشریحصورتایننزدمصریانباستانشناختهشدهبود،اماکسیکهاینپدیدهرابراینخستینباربهاینپدیدهپیشازبینیم.بهطورمداوممی

حدودافتدتازمانیاعالمکردکهمغزانسانتصویریراکهبرشبکیهچشمشمی1824(نامداشت.اودرسالPeter Mark Rogetپیترمارکرژه)

روزطولزدنماندرپلکتوانستیمازصدهاباررغیراینصورتمامیکند.دهمچنانحفظمی،ثانیه،پسازکناررفتنتصویرازمقابلچشم5/1تا20/1

تجسماتپیشاز،وشاند،درهمینحالپکمترازیکثانیهرویچشمرامییزیرابااینکهپلکدرمدت؛هیچتصوریازپلکزدنندارد،آگاهیبیابیم.ذهن

اند.ماندهمحفوظپلک

http://safarpedia.ir/78370
http://safarpedia.ir/89411
http://safarpedia.ir/76524
http://safarpedia.ir/126634
http://safarpedia.ir/136869
http://safarpedia.ir/184392
http://safarpedia.ir/88084
http://safarpedia.ir/108894
http://safarpedia.ir/131025
http://safarpedia.ir/182511
http://safarpedia.ir/98212
http://safarpedia.ir/203280
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–سازد.روشاسکنکردنتصویراست،وگیرندهباتکرارفراینداسکن،دوبارهتصویررامی-برحسبزمان

درشکلزیرنشاندادهشدهاست.-کنندهیکساناستپخشکهدردوربینو















نمی پیروی واحد یکاستاندارد از جهان جای همه در تصویر اسکن سیستمپارامترهای در هایکند.

نسبتافقیبهعمودیسه525ویدئوییآمریکایشمالیوژاپنازاسکن فریمدر30چهاروسرعتبهخطی،

می استفاده سیستمثانیه که حالی در شود. اسکن اروپایی سه625های عمودی به نسبتافقی وبهخطی، چهار

تصویرهایدرهردوسیستمبرایچهارگوشکردنتصویردرالمپبرند.فریمدرثانیهرابهکارمی25تعسر

خطدارد(525)کهNTSCشود؛درگردقدیمی،چندخطازباالوچندخطازپایینصفحهاصالًنمایشدادهنمی

می483فقط ودرسیستمخطنشانداده PAL/SECAMهایاروپایی)شود، درمدّت625خط)از576( خط(.

از بسیاری و نیندازد(، خط تصویر روی خاموشاست)تا پرتو این شروع نقطة به الکترونی برگشتپرتو

عاتمتنی)اخبار،وضعهوا،قیمتسهامو...(استفادهویژهدراروپا(ازاینفرصتبرایارسالاطّالکشورها)به

(معروفاست.TeleTextتکست)کنند؛اینسرویسبهتلهمی

 NTSCالگویاسکنکردنتصاویردرسیستمویدئویی
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 Interlacingدرمیانی  تکنیک خط

ویژهساخوردگان(فریمبرثانیهبراینمایشتصویرمتحرّککافیاست،امّابرخیافراد)به25بااینکه

هاکمترازافرادزند)چونمدّتدوامتصویررویشبکیةآنتصاویرچشمکمیکننددراینسرعتاحساسمی

معمولیاست(.برایحلّاینمشکل،بهجایباالبردننرخفریم)کهباعثهدررفتنپهنایباندخواهدشد(از

فردوسپسشود.دراینتکنیک)بهجاینمایشخطوطاسکنمتوالی(،ابتداخطوطتکنیکمتفاوتیاستفادهمی

شوند.بدینترتیب،درهربارحرکتپرتوالکترونیازباالتاپایینصفحهفقطنیمیخطوطزوجنمایشدادهمی

ایننیمازیکفریمکاملنشاندادهمی یکفیلد)شود؛ آزمایش(میFieldفریمرا نشاندادهکهباگویند. ها

فیلدبرثانیهازبین50برثانیه،ایناحساسدرسرعتفریم25وجوداحساسچشمکزدنتصویردرسرعت

خطمی تکنیک این )-در-رود. Interlacingمیانی به دارد. نام غیرخطتلویزیون( ویدئوهای یا میانی-در-ها

اینکهفیلم(گفتهمیProgressiveرونده)پیش با توجهکنیدکه،  فریمبرثانیه24هایسینماییباسرعتشود.

شود.طورکاملدیدهمیثانیهبه24/1جاهرتصویربهمدّتشوند،ولیدرآنیپخشم

 تلویزیون رنگی

کند،ولیدرآنبرایهررنگرنگ)سیاهوسفید(استفادهمیویدئویرنگیازهمانالگویاسکنتک

هایاصلیعبارتندنگکنند.رطورهماهنگعملمیاصلییکپرتوالکترونیمستقلوجوددارد؛اینپرتوهابه

قرمز،سبزوآبی) میطورکهمی(.همانRGBاز: هایاصلی)بانهیخطّیرنگتوانبابرهمدانیدهررنگیرا

هایرنگراهایمناسب(ایجادکرد.بااینحال،برایانتقالتصاویررنگیروییککانال،بایدسیگنالشدّت

(ترکیبکرد.Composite Signalدریکسیگنالمرکّب)

یکیهایمتفاوتیبراینمایشرنگوجودداشت،وهرکشوروقتیتلویزیونرنگیاختراعشد،تکنیک

هایتلویزیونرنگیناسازگار)وضعیتیهارابرایخودانتخابکرد،کهاینمنجرشدبهسیستمازاینتکنیک

هاینونیوجودداشت:تصاویررنگیبایدرویگیرنده.امّادرتمامکشورهایکالزامقا9کههمچنانادامهدارد(

                                                           

ندارد.-هایضبطتصاویررنگیهستندکهسیستم–P2000،بتاماکس،وVHS.توجّهداشتهباشیدکهاینقضیههیچارتباطیبهدعوای 9
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بههمیندلیلکدکردنجداگانةسیگنال ترینروش)کهسادهRGBهایسیاهوسفیدهمقابلدریافتباشند.

هایرنگیاست(عمالًکنارگذاشتهشد.ارسالسیگنال

 National Television Standardsیون)اوّلینسیستمرنگیدرآمریکاتوسّطکمیتةملّیاستانداردهایتلویز

Committee:استانداردشدونامخودراهمبهآنداد)NTSCهابعدوارداروپاشد،زمانیکه.تلویزیونرنگیسال

هایاروپاییازنظررنگومقاومتدربرابرتوجّهیکردهبود،بههمیندلیلسیستمتکنولوژیآنپیشرفتقابل

SECAMهایآمریکاییبودند.دراروپادوسیستمتلویزیونرنگیبهکارگرفتهشد:رازسیستمنویزبسیاربهت

(SEquential Couleur Avec Memoireکهدرفرانسهواروپایشرقیبهکارگرفتهشد،و)PAL(Phase Alternating 

Lineمی ازآناستفاده اروپا بقیة تفاوتکیفیترنگبین(کهدر NTSCشود. چنانفاحشPAL/SECAMو

گویند!(هممیNever Twice the Same Color«)هردفعهبهیکرنگ»رابهاستهزاNTSCاست،که

دریافتباشند،درهرسهسیستم،هایسیاهوسفیدهمقابلرویتلویزیونRGBهایکهسیگنالبرایآن

(ودوسیگنالLuminanceیکسیگنالروشنایی)در-هایمختلفبانسبت-بهصورتخطّیRGBهایسیگنال

( میChrominanceرنگ ترکیب سیگنال( به نسبت انسان چشم حسّاسیت که بدانید است جالب هایشوند.

هایرنگالزمنیست.هایرنگاست،بنابرایندقّتچندانیدرارسالسیگنالروشناییبسیاربیشترازسیگنال

هاهمبتوانندتصویرراشود،تاآنهایسیاهوسفیدقدیمیپخشمیکانستلویزیونسیگنالروشناییباهمانفر

سیگنال فرکانسدریافتکنند، با رنگنیز پخشمیهای باریک( باندی )در باالتر ازهای برخی در شوند.

کنترلتلویزیون سیگنالها این واقع در که دارد کنتراستوجود رنگو روشنایی، نام به کنترلهایی را ها

سازیویدئوضروریاست.هایفشردهکنند.درکروشناییورنگبرایفهمتکنیکمی

HDTV 

(High Definition Television)تلویزیونباوضوحباالHDTVهایاخیرسروصدایزیاددراطرافدرسال

اینتلویزیون است. شده پا خطوطبر تعداد برابرکردن دو )تقریباً( با بهتریتولیدها بسیار تصاویر اسکن،

اندکههیچکدامبادیگریخاصخودراایجادکردهHDTVهایکنند.آمریکا،اروپاوژاپنهمگیسیستممی

هایموجود)اسکن،روشنایی،رنگو...(باسیستمHDTVسازگارنیست.)انتظاردیگریداشتید؟(اصولکار

هایسینماییباشد.اینفرمتبراینمایشفیلممی9به16هادیدرهمةآنعموبهیکساناست،ولینسبتافقی

تراست.شوند(بسیارمناسبضبطمی2به3بانسبتmm 35های)کهرویفیلم
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 دیجیتالویدئوی 

توالیفریمترینساده نمایشویدئویدیجیتالعبارتاستاز تعدادیپیکسلراه از هاییکههرکدام

(Pixel)توانبایکبیت)سیاهیاسفید(نشانداد.کیفیتاند.هرپیکسلیرامیباآرایشمستطیلیتشکیلشده

اگرازهشتبیتبراینمایشهرپیکسلالعادّهوحشتناک!(.اینسیستمشبیهارسالتصویربافاکساست)فوق

سایةخاکستریرانشاندهیم.کیفیتسیاهوسفیدچنینسیستمینسبتاًخوباست.256توانیماستفادهکنیم،می

شود،اگرچهتمامازهشتبیتجداگانهاستفادهمیRGBهایهایرنگیخوب،برایهریکازرنگدرسیستم

بیتبرایهرپیکسل24کنند.استفادهازامارسالبهیکسیگنالمرکّبتبدیلمیهاراهنگهارنگاینسیستم

بهحدودتعدادرنگ کند،ولیهیچچشمیقادربهتشخیصاینتعدادرنگمیلیونمحدودمی16هایممکنرا

پرتوبرایهرکننده)یکنیست)بیشترکهجایخوددارد(.تصاویررنگیدیجیتالبااستفادهازسهپرتواسکن

هایمنفردجایخطوطپیوستهراشود.روشکارشبیهشکلباالاستبااینتفاوتکهپیکسلرنگ(تولیدمی

اند.گرفته

فریمبرثانیهنمایش25درویدئویدیجیتالهم)مانندآنالوگ(برایایجادتصاویرمتحرّکبایدحدّاقل

تصویردرهرثانیهنمایشدهند،نیازیبهاستفادهاز75روزیقادرندتاجاکهمانیتورهایامدادهشود.امّاازآن

نمیتکنیکخط استفاده هم پشتسرهمرویدرمیانینیست)معموالً بار سه وقتیبتوانیمهرفریمرا شود(.

(وجودنخواهدداشت.Flickerمانیتوررسمکنیم،دیگرچیزیبهنامچشمک)

وجهکنید:نرمیحرکتبهتعدادتصاویرمختلفدرهرثانیهبستگیدارد،دربهتفاوتایندومفهومت

با ثابتکه یکتصویر در است. وابسته رویصفحه دفعاتترسیمیکتصویر تعداد چشمکبه حالیکه

شود،هیچمشکلیبهنامنرمیحرکتوجودندارد،ولیهمینتصویرفریمبرثانیهنمایشدادهمی20سرعت

بندد.حالاگرفیلمیزمانکافیرویشبکیهنقشنمیلرزشوچشمکاست،چونهرتصویربرایمدّتدارای

تصاویر20باسرعت ولیهرتصویرچهارباررویصفحةمانیتوررسمشود، فریمبرثانیهنمایشدادهشود،

نرمنیست.هاپخششدهبدونچشمکخواهندبودولیحرکت

شودکهپهنایباندالزمبرایارسالتصاویرویدئوییدیجیتالتروقتیبیشترروشنمیاهمّیتایندوپارام

هستند،چونبایداز3به4عمودیبهرویشبکهرادرنظربگیریم.مانیتورهایامروزیهمچنانداراینسبتافقی
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یا960×768،1280×1024ورهااغلباند،استفادهکنند.وضوحاینمانیتایکهتولیدانبوهشدههایتلویزیونیالمپ

فریمبرثانیهبهپهنای25بیتبرپیکسل،وسرعت24(با768×1024است.حتّیکمترینوضوح)1200×1600

نیازدارد.اگربخواهیمبرایحذفچشمکاینسرعترادوبرابرکنیم،کهاوضاعخیلیMbps 472باندیمعادل

کردهوهرفریمرادوبارهارادرتلویزیونذخیرهتوانفریمحذفچشمکمیترخواهدشد.البتّهبرایخراب

هایهایمعمولیحافظهندارند،واگرهمداشتند،سیگنالرویصفحهرسمکرد.امّامشکلایناستکهتلویزیون

ةاضافی(.هایعنیهزینتوانبدونتبدیلبهدیجیتالدرحافظهذخیرهکرد)وهمةاینآنالوگرانمی
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 سازی ویدئو فشرده؛ فصل پنجم

یکالگوریتمهایمبتنیبردادهتمامسیستم دوبخشدارند: ویکیفشرده10هایفشرده سازیدرمبدأ،

ادبیاتفنّیبهاینالگوریتم در بهترتیبکدکردن)برایعکسآندرمقصد. (ودیکدکردنEncodingها

(Decodingمی گویند( ا. فشردهلگوریتمدر عدمهای نوعی درکبهترسازی برای که دارد، وجود ذاتی تقارن

ای)مثالًیکفیلمسینمایی(سازیازاهمّیتزیادیبرخورداراست.اوّلاینکه،یکفایلچندرسانهفرآیندفشرده

)هربارکهیکیازشود،ولیدیکدشدنآنهزارانباردهندهقراردادهمیفقطیکبارکدشدهورویسرویس

اتّفاقمیکاربرانمی کند( تماشا الگوریتمکدکردنمیخواهدآنرا اینبدانمعناستکه تواندکندوافتد.

سخت به گرانمتّکی بهافزارهای نیازی و بوده سریع کردن دیکد الگوریتم اینکه به مشروط باشد، قیمت

گرانسخت شرکافزارهای برای باشد. نداشته چندرسانهتقیمت پخش یکهای کردن کرایه هفته دو ای

توانازکاربرانانتظارهاییکهدارند(چنداندورازمنطقنیست،ولینمیابرکامپیوتر)وکدکردنتمامفیلم

سیستم بسیاریاز در کنند. اجاره را ساعتیکابرکامپیوتر ویدئوییدو هایداشتبرایتماشاییکفیلم

اند.گیرطرّاحیشدهریتمکدکردن،بهقیمتسریعوسادهشدنعملیاتدیکد،پیچیدهووقتسازیالگوفشرده

آنعدم ایناستکه دیکد کد/ فرآیند در دیگر اینبدانتقارن باشند. عکسیکدیگر الزاماً نباید ها

اًهمانفایلیباشدکهشوددقیقایالزامینیستفایلیکهدرمقصددیکدمیهایچندرسانهمعناستکهدرسیستم

                                                           

 مدادنیکفرآینداست..منظورازالگوریتمگامبهگامانجا10
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همانورودیکدشدهدرمبدأکدشده،ومی ازدستبدهد.وقتیخروجیدیکدشدهدقیقاً تواندچیزهاییرا

گفتهمی اصطالحاً معادلLossyدار)شودکهسیستمتلفاتنباشد، سیستمیکهخروجیدقیقاً مقابل، در است. )

دارازاهمّیتزیادیبرخوردارند،چونازهایتلفاتشود.سیستممی(نامیدهLosslessورودیباشدبدونتلفات)

شود.سازیبسیارباالییمنجرمیدستدادنمقدارکمیازاطّالعاتبهفشرده

سازیشدهوکامپیوترمقصدبرایاینکهبتوانددستورالعملیکهطبقآنیکفایلویدئودرمبدأفشردهبه

گویند.واژةکدکازمیCodecپیداکندبایدبهآندستورالعملواقفباشد،کدکبهمحتوایآنفایلدسترسی

هاازنظرتلفاتدرکلماتکدودیکددرستشدهاست.همانگونهکهتوضیحدادهشد،کدکیچسباندنابتدا

بندیینیزدستههاراازمنظردیگرشوند.کدکداروبدونتلفاتتقسیممیسازیبهدودستةتلفاتحینفشرده

کندیاتنهابرایرابرایکاربرفراهممیامکانویرایشتصویروصدافایلیکهفشردهشدهکنند؛اینکهآیامی

برایناساسکدک کردناست. بهدودستةکدکمشاهده هایتوزیعوکدکEditableویرایشهایقابلها

Distributionتواندبهراحتیوبدونافتکیفیتایمشاهدهاستوکاربرنمیشوند.دستةاخیرتنهابرتقسیممی

واردیکنرم تغییردهد.آنرا آنرا )... سرعتو نور، تدوینکندومشخصات)مثلرنگ، اصطالحافزار

است.کانتینردرزبانفارسیمعادلظرفContainerدیگریکهدراینجابایدباآنآشنابشویماصطالحکانتینر

اناًمتنیرادرخودجایهایتصویری،صوتیواحیهاییازدادهشودکهجریانتوبهساختارفایلیگفتهمیاس

 .شوداشارهمیEditableشدنیهایویرایشدرزیربهبرخیازمشهورترینکدکدهد.می

MJPEG - Motion Joint-Picture-Experts-Group Compression  

تو عبارتاستاز ثابتویدئو تصاویر کردن کد برای بتوانیم اگر صدا(. عالوة )به تصویر چند الی

می)عکس( کنیم، پیدا مناسبی آنالگوریتم ببریم.توانیم کار به نیز )ویدئو( متحرّک تصاویر برای را

است.JPEGترینآنهابرایفشردهکردنتصاویرثابتوجوددارد،کهیکیازمعروفمتعدّدیهایالگوریتم

ITU،ISO(توسطگروهیازمتخصّصانعکّاسی)تحتنظارتJPEG(Joint Photographic Experts Groupاستاندارد

-ISOدراستانداردوایجادویژه،عکس(وچندسازماندیگر(برایفشردهکردنتصاویرغیرگرافیکی)بهIECو

تعریفشدهاست.10918

24ازفشردهکردنMJPEGکدک ازالگوریتمفر30تا استفاده است.JPEGیمدرثانیهبا ساختهشده

یککدکتلفاتMJPEGکدک همانند استو الگوریتمJPEGدار سازیاستفادههایادراکیبرایفشردهاز
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ایرادهاییهمداردMJPEGبااینهمه،قبولیدارد.سازیخوبوکیفیتقابلهایفشردهکدکنرخاینکند.می

نآنهاعدمتوانایینشاندادنخوبحرکتاست.افزونبراینتغییراتتندوناگهانیدررنگوکهمهمتری

کند.همچنینوقتیفرمتویدئوازاینکدکبههایتیزاشیاهماینکدکرادچارخطامیروشناییوگوشه

برایاستفادهبهعنوانMJPEGشود،کیفیتپایینیراشاهدخواهیمبود.ازاینروهایتوزیعتبدیلمیکدک

حجمویدئوباشد،هایکمکدکنهاییدرتدوینپیشنهادمناسبینیست؛هرچندوقتیهدفتدوینسریعفایل

هایخوبیدارد.قابلیت

DV - Digital Video 

 DVاستاندارد سال دز بار نخستین پرکاربردترین1996که و مشهورترین از یکی شد، بازار وارد

هندیهایوکدک در مصارفخانگی از استو کابردهاینیمهکمیدئو تا حرفهحرفهها گاه آنایو از ای

می نرماستفاده رو این از سختشود. و تدوین گستردهافزارهای طور به ویدئو استانداردافزارهای این از ای

کنند.پشتیبانیمی

 سببکیفیتیککدکتلفاتDVاستاندارد به هرچند است؛ شنیدهقابلدار گاهی دارد که توجهی

ازهرجهتنسبتDVتوانگفتدانندولیاینبههیچوجهدرستنیست.میشودکهآنرابدونتلفاتمیمی

واردباشدایناستکهایناستانداردمحدودبهاندازهDVبرتریدارد.شایدمهمترینایرادیکهبهMJPEGبه

فریمبرثانیهاستونرخبیت25برایسرعت720×576یافریمبرثانیه29097سرعتبرای720 ×480قاب

استاگربخواهیدازآنبرایDVپذیریکماست.اینبهمعنایانعطافMbit/s25آندرهردوموردحدود

حدودDVیدئویدقیقهازو5نید.بهطورتقریبیهرکارهایباکیفیتپایینیاحجمپاییناشغالهارداستفادهک

و11کنددرمیانیاستفادهمیازتکنیکخطDVیکگیگابایتحجمداردکهبهنسبتحجمزیادیاست.کدک

.کندطورمستقلفشردهمییککدکقابلویرایشاست،چونهرفریمرابه



                                                           

سازد.هایمختلفیراهمممکنمیکندورزولوشناستفادهمیProgressiveوجودداردکهازویدئویپیشروندهDVهاییاز.نسخه11
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 ها پیوست

 JPEGاستاندارد : 1پیوست 

صدا(. عالوة )به تصویر چند توالی عبارتاستاز ثابتویدئو تصاویر کردن کد برای بتوانیم اگر

هایتوانیمآنرابرایتصاویرمتحرّک)ویدئو(نیزبهکارببریم.امروزهالگوریتمالگوریتممناسبیپیداکنیم،می

است.JPEGترینآنهاخوبیبرایفشردهکردنتصاویرثابتوجوددارد،کهیکیازمعروف

(توسطگروهیازمتخصّصانعکّاسی)تحتنظارتJPEG(Joint Photographic Experts Groupاستاندارد

ITU ،ISO )بهIECو غیرگرافیکی تصاویر کردن فشرده برای دیگر( سازمان چند شد.و عکس(ایجاد ویژه،

آن فشردهاهمّیتاینالگوریتمدر مهمتریناستاندارد متحرّکیعنیاستکه واقعMPEGسازیتصاویر در ،

ها)بهاضافةچندویژگیدیگربرایفشردهکردنبینفریمJPEGهایمتوالیباتجزکدکردنفریمچیزینیس

تعریفشدهاست.ISO-10918دراستانداردJPEGوتشخیصحرکت(.استاندارد

دارایچهارحالتوچندینگزینهاست.امّاآنچهکهمابهآنعالقهداریم)ودرشکلJPEGالگوریتم

است.دراینجابرایسادگیبیشتربحث،فقطبهروشکدLossy Sequentialداربینید(،حالتمتوالیتلفاتزیرمی

گیریم.کنیم،وجزئیاتدیگررانادیدهمیتوجهمیJPEGدرbit RGB-24کردنتصاویرویدئویی







آمادهJPEGمرحلةاوّلکدکردنتصویربا برایسادگیبحثBlock Preparationسازیبلوک)، (است.

از(a)است)شکلزیرbits/pixel 24 باوضوحRGB 480×640یکتصویرJPEGکنیمکهورودیفرضمی .)

وIهایرنگ،،وسیگنالYسازیروشناییورنگنتایجبهتریدارد،ابتداسیگنالروشنایی،آنجاییکهفشرده

Qبرایسیستم(تصویررا،NTSCبااستفاده)کنند:هایزیرمحاسبهمیازفرمول

 داردرحالتمتوالیتلفاتJPEGعملکرد
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Y= 0.30R+0.59G+0.11B 

I=0.60R-0.28G-0.32B 

Q=0.21R-0.52G+0.31B













شوندوضرایبمتفاوتیدارند،ولیایدةاصلیهماناست،نامیدهمیUوVهایرنگسیگنالPALدر

SECAM.همکهباهردویآنهافرقدارد

Yبرای ،IوQ0ایبامقادیر)اگانههایجدماتریس هایشود.سپس،تصویربهبلوک(ایجادمی255تا

240×320شود)بااینکارتصویرورودیبههامحاسبهمیومتوسطآنQوIمربعیچهارپیکسلیتقسیمشده،و

تراستتاجاییکهچشمانسانبهروشناییحسّاسشود(.اینکاهشباتلفاتهمراهاست،امّاازآنتبدیلمی

رنگ،متوجهآننخواهدشد.ضریبکاهشتااینجایکبهدواست)یعنیاندازةفایلنصفشدهاست(.حال،

 ماتریسعدد سه هر عناصر تمام می128از اعدادکم محدودة در میانه عدد به صفر کار این با که شود،

Yشوندبااینکارماتریستقسیممی8×8ایههابهبلوکهاتبدیلخواهدشدودرآخر،تمامماتریسماتریس

راببینید(.(b)بلوکخواهندشد)شکلباالقسمت1200بلوک،ودوماتریسدیگرهریکدارای4800دارای

(aورودیRGB.(bسازیبلوکبعدازآماده 
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 دوم مرحلة JPEGدر تمام روی ،7200 گسسته کسینوسی تبدیل جداگانه صورت به DCTماتریس

(Discrete Cosine Transformationانجام)شود.خروجیهرمیDCTازضرایب8×8یکماتریسDCTاست،که

دهندکهدرهرفرکانسفضاییمقدارمتوسطآنبلوکاست.عناصردیگرنشانمیDCT(هرتبدیل0,0عنصر)

تلفاتاست،ولیگردشدناعداددریکالگوریتمبدونDCTچهمقدارانرژیطیفیوجوددارد.ازنظرتئوری،

تاعشاریومثلثاتیعمالًباعثمقداریاتالفاطّالعاتخواهدشد.معموالًمقدارعناصرماتریسبادورمحاسبا

روند)بهشکلزیرنگاهکنید(.(بهسرعتتحلیلمی0,0شدنازمبدأمختصات)

















کهدرآنضرایبشود،(میQuantizationواردمرحلةسومیعنیکوانتیزهکردن)DCT،JPEGبعدازپایان

بروزنیکهDCTضرایب8×8دار،عناصرماتریسشوند.دراینتبدیلتلفاتدورانداختهمیDCTتراهمّیتکم

می گرفته کردن( یکجدول)جدولکوانتیزه میاز تقسیم وزنشود، تمام اگر شوند. تبدیلهیچ1ها باشند،

شوند.هایفضاییباالتردورانداختهمیدأدورباشند،فرکانسهاخیلیازمبدهد؛ولیاگروزنکاریانجامنمی

اوّلیه،جدولکوانتیزهکردن،DCTبینید:ماتریسبهمثالشکلزیرنگاهکنید.دراینشکلسهجدولمی

برعناصرمتناظردرجدولکوانتیزهکردنبهدستآمدهاست.DCTوجدولیکهازتقسیمعناصرماتریس

(a)هایماتریسیکیازبلوکY.(b)ضرایبDCT. 
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رابایدخودآنJPEGنیست،وهربرنامةتبدیلبهفرمتJPEGلکوانتیزهکردنجزئیازاستانداردمقادیرجدو

(.وبهوسیلةآنمقدارتلفاتاطّالعاتراکنترلکند)داشتهباشد

 

 

 

 

 

 

باال(تفاضلآنباهمینعنصرازجدولقبل-هربلوک)گوشةچپ(0,0)درمرحلةچهارم،بهجایعنصر

هازیادنیستوعددیکهشود.ازآنجاییکهاینعناصرمقدارمتوسطهربلوکهستند،اختالفآنمینوشته

کوچکاست.فقطبهدستمی شود،نهعناصردیگر.بهرویاینعنصراستکهتفاضلمحاسبهمیآیدنسبتاً

شود.(گفتهمیAC)وبهسایرعناصر،مؤلّفةDCهرجدولمؤلّفة(0,0)عنصر

تمام برایاینکارازrun-lengthعنصرجدولباروشکدکردن64درمرحلةپنجم، خطّیمیشوند.

می استفاده جدول زیگزاگی افقیاسکن اسکن در چون زیر(، )شکل قرار-شود هم کنار صفرها عمودی

ریسبهدستآیند.صفرمتوالیدرانتهایمات38گیرند.درمثالشکلزیر،اسکنزیگزاگیباعثشدهتانمی

نامید)وجدولراخیلیکوچککرد(.«صفر38»توانبهطورخالصهعددرامی38این









 .نعناصرماتریسکوانتیزهشدهروشخطّیکرد

 DCTمحاسبةضرایبکوانتیزة
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آیدکهنمایندةتصویرفشردهپسازاجرایمرحلةپنجم،لیستیازاعداد)درفضایتبدیل(بهدستمی

به درمرحلةآخربرایکوچککردنهرچهبیشتراینلیست، هستند. انداعدادیکهبیشترتکرارشدهشده

شودواعدادباتکرارکمترکدهایبلندتر)کدهافمن(.تردادهمیکدهایکوچک

سازیدرپیچیدهبهنظربرسد،چوندرواقعپیچیدههمهست.امّاازآنجاییکهضریبفشردهJPEGشاید

باالست)نزدیک بسیار 20آن گسترده1به کاربرد کرد(، پیدا ای تصویر کردن برایدیکد است. ،JPEGه

الگوریتمباالبهصورتمعکوسانجاممی بههمانJPEGشود. دیکدکردنتقریباً زیادیمتقارناست: حدّ تا

برد.اندازةکدکردنوقتمی

 MPEGاستاندارد : 2پیوست 

(.ایناستانداردهاازMotion Picture Experts Group)MPEGباألخرهبهاصلمطلبرسیدیم:استانداردهای

توانندصداوتصویرراباشود،چونمیالمللیبرایفشردهکردنویدئوبهکاربردهمیبهصورتبین1993سال

سازیصداوتصویرثابترادیدید،همفشردهکنند)وویدئوهمترکیبیاستازصداوتصویر(.تااینجافشرده

ورابررسیکنیم.سازیویدئپساجازهدهیدفشرده

(.هدفایناستانداردتولیدخروجیباکیفیتISO 11172بود)MPEG1اوّلیناستانداردیکهنهاییشد،

)وضوح 240×352ضبطویدئو سیستم NTSCدر انتقال نرخ با )1.2 Mbpsویدئوی رنگ240×352بود.  24با

bit/pixel25وسرعت frame/sec50.7بهپهنایباند Mbps1.2نیازدارد،پستقلیلآنبه Mbpsسازییعنیفشرده

هایبرایانتقالویدئورویکابلزوجتابیده)درمسافتMPEG1اینیست.ازواینامراصالًکارساده1به40

شود.استفادهمیCD-Romچندانزیاد(،وذخیرهکردنفیلمروینه

 بعدیاینخانواده کهبرایفشردهISO 13818بود)MPEG2استاندارد کیفیتپخشبه(، ساریویدئوبا

MPEG2(طرّاحیشدهبود.بعدهاوضوحتصویردرNTSCیاPAL)معادلپهنایباندپخشMbps 6-4پهنایباند
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 و یافت، HDTVافزایش در آن از و دارد، رواج بسیار امروزه فرمت این گرفت. بر در هم وDVDرا

شود.ایدیجیتالاستفادهمیهایماهوارهتلویزیون

 در کار MPEG1اصول آنMPEG2و و است، واقعیکسان در دارند. فرق هم جزئیاتبا در فقط ها

MPEG2همانMPEG1هایکدکردن(بهآناضافهشدههاوروشهایدیگری)ازقبیلفرمتاستکهویژگی

د.رابررسیخواهیمکرMPEG2وسپسMPEG1است.ماهمابتدا

MPEG1کند)شکلزیرراپارچهمیسهقسمتدارد:صدا،ویدئو،وسیستمیکهدوقسمتقبلیرایک

وویدئوبهصورتجداگانهومستقلکدمی کهاینکارمشکلسنکرونکردنآنببینید(.صدا هادرشوند،

وقتفعلیرابههردوقسمت)کهkHz-90آورد.اینمشکلبااستفادهازیکساعتسیستمگیرندهراپیشمی

تواندبدونهیچمشکلیبیتیهستند،بنابراینیکفیلممی33هااعداددهد(حلشدهاست.اینصداوویدئومی

هایزمانیدرخروجیساعتطولبکشد)بدوناینکهمسألةصفرشدنتایمرپیشآید(.اینبرچسب24حتّی

هابرایسنکرونکردنصداوویدئواستفادهکند.ازآنتواندشوند،وگیرندهمیهمنوشتهمی















رابررسیکنیم.درهرفیلمدونوعافزونگیوجوددارد:MPEG1سازیویدئودرکنوناجازهدهیدفشردها

کارگیریافزونگیفضایی،هرفریمبهطورکند.برایبهااستفادهمیهازهردویآنMPEG1فضاییوموقّتی؛

 .MPEG1سنکرونکردنصداوویدئودر
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اینرهیافتبیشتردرمواقعیبهکاربردهمیکدمیJPEGداگانهباج برپخشفیلم(بهشود. شودکه)عالوه

 10-8توانبهپهنایباندهانیز)برایکارهاییمانندتدوینفیلم(احتیاجداشتهباشیم.بااینروشمیتکفریمتک

Mbps.دستیافت

اینواقعیتکهدریکفیلمفریمتوانبرایرسیدنبهفشردگیبیشترمی یکساناز هایمتوالیتقریباً

رسدزیادنیست،چنانکهدرنگاهاوّلبهنظرمیهستند،بهرهگرفت.البتّهمقدارکاهشحاصلازاینویژگیآن

فریم(،صحنهبهکلّیعوضمی75هاهرسهیاچهارثانیه)بهطورمتوسّطچوندراغلبفیلم امّا همینشود.

(منجرخواهدشد.JPEGای)درمقایسهبافریمیتقریباًیکسانهمبهکاهشقابلمالحظه75هایتوالی

هادرهاحرکتکمیدارند،تقریباًتمامپیکسلهاییکهزمینهیادوربینثابتاستوهنرپیشهدرصحنه

دویهافریم تفاضل محاسبة اینحالت، در هستند. هم شبیه فرمتوالی الگوریتم اجرای و اینJPEGیم روی

هاییکهحرکتدوربینزیاداست،اینتکنیکبههیچدردیتفاضل،بهخوبیکارخواهدکرد.امّادرصحنه

همانکاریاستکه ایندقیقاً جبرانکند. کردکهحرکتشدیدصحنهرا وبایدراهیپیدا نخواهدخورد،

MPEGدهد؛وتفاوتانجاممیMPEGوJPEGست.انیزدرهمینجا

تواندوجودداشتهباشد:چهارنوعفریممیMPEG1درخروجی

.JPEG(:تصاویرثابتومستقلIntracoded)Iهایفریم .1

 بلوکبافریمقبلی.-به-(:تفاوتبلوکPredictive)Pهایفریم .2

 هایبینفریمقبلیوبعدی.(:تفاوتBidirectional)Bهایفریم .3

 (.FFهابرایجلورفتنسریعفیلم)(:متوسطبلوکDC-coded)Dیهافریم .4

کاملهستند،کههمچنینازوضوحکاملِروشناییووضوحنیمهJPEGتصاویرثابتبافرمتIهایفریم

می دادنفریمدرهرمحوررنگاستفاده سهدلیلبرایقرار اوّلIهایکنند. دارد. استریمخروجیوجود در

شود.(،کهتعدادزیادیبینندةمستقلدارند،نیزاستفادهمیMulticastهایچندپخشی)درسیستمMPEG1،ازاینکه

اوّلینفریمفیلم(وابستهباشد،کسیکهوسطفیلمتلویزیونخودرا اگرهرفریمبهفریمقبلی)همینطورتا

واندببیند)چوندرواقعمبناییبرایدیکدکردنتروشنکرده)واوّلینفریمراازدستداده(،هیچچیزنمی

اگریکیازفریمفریم دیکدکرد.سوماینکه،توانفریمهاخرابشود،دیگرنمیهاندارد(.دوم، هایبعدیرا
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(بسیارمشکلخواهدشد،چونمجبورFFیاRewindکارگیرندهبرایجلویاعقبرفتنسریع)Iهایبدونفریم

شود.درخروجیقراردادهمیIهارادیکدکند.بهایندالیل،درهرثانیهیکیادوفریمفریمتکاستتک

ازایدةماکروبلوکPهایکنند.فریمهاراکدمیفقطاختالفبینفریمPهای،فریمIهایبرخالففریم

(Macroblockماتریس ) ماتریس16×16های و روشنایی، فضای در پیکسل رنگ8×8های فضای در پیکسل

می کداستفاده اختالف( یا قبلی)براییافتنتشابه فریم در جستجویبلوکمشابه ماکروبلوکبا هر کنند.

دهد.دراینجاسهفریممتوالیدیدهآیندرانشانمیبهکارمیPهایایکهدرآنفریمشود.شکلزیرنمونهمی

آنمی در صحنه زمینة که یکسانشود فریمها این در است. شده عوض هنرپیشه جای فقط و ها،است

هایمربوطبههنرپیشهعوضشدهوبایدکدهایزمینةصحنهدقیقاًیکسانماندهوفقطماکروبلوکماکروبلوک

شود.









زند.تمامهیچحرفیدربارةروشجستجو،عمقجستجو،ویامفهومیکسانبودن،نمیMPEG1استاندارد

هابرعهدةنویسندةبرنامهگذاشتهشدهاست.برایمثال،دریکبرنامهممکناستجستجویماکروبلوکدراین

(صورتگیرد،وتعدادy)درجهتy∆±(وx)درجهتx∆±هایمکانفعلیدرفریمقبلی،ودرتمامفاصله

مقداربیشتر)مشروط مکانیبا شدهبهاینکهازیکآستانةتعریفنقاطیکسانازنظرروشناییمحاسبهشود.

شودکهماکروبلوکگمشدهاست.البتّهشود.درغیراینصورتگفتهمیباالترباشد(بهعنوانبرندهانتخابمی

هایبسیاربهترینیزبرایاینمنظوروجوددارد.الگوریتم

فریمقبلیمحاسب با اختالف)روشناییورنگ( شود، الگوریتماگرماکروبلوکپیدا وسپسبا هشده،

JPEGتبدیل(DCTکوانتیزهکردن،کد،run-lengthکدمی)شود.مقداراینماکروبلوکدراستریم،وکدهافمن

 سهفریممتوالی.
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اگریکماکربلوکدرجایی(ثبتمیخروجیبهصورتبردارحرکتآن)شاملمقداروجهتجابه شود.

شود.(کدمیIفریمفریمقبلیوجودنداشتهباشد،بهصورتعادّی)

اینالگوریتمبهشدّتنامتقارناست.برنامهآزاداستهرمکانقابلقبولیراکهدرفریمقبلیبخواهد

اینروشاستریم با سازیتواندبهضریبفشردهمیMPEG1)براییافتنماکروبلوکموردنظر(امتحانکند.

توانحدسزد،اینطورکهمیهمباالخواهدرفت.همانباالییدستپیداکند،ولیدرضمنزمانکدکردن

خورد.ایمناسباست،ولیاصالًبهدردویدئوکنفرانسنمیهایکتابخانهرهیافتبرایکدکردنفیلم

نیزآزاداست.اینآزادیدست«ماکروبلوکیکسان»نویسدراتّخاذتصمیمبرایتعریفمفهومبرنامه

انبرنامه برای بانویسرا خروجیهمواره اینکه از عیناطمینان کیفیت)در بینسرعتو تعادل تخابنقطة

MPEG1گذارد.درهرحال،خروجییاماکروبلوکسازگاراست(بازمیJPEGشدهاست،یاJPEGشدةاختالف

آنباماکروبلوکقبلی.

اینجادیکدکردن دیکدکردنفریمMPEG1تا JPEGقیباتصاویرثابتکههیچفرIهایسادهاست.

،برنامهفریمقبلیرادریکبافرذخیرهکردهودربافردیگرفریمجدیدیPهایندارند.برایدیکدکردنفریم

سازد.فریمجدیدبلوکبهبلوکهابافریمقبلیمیهایاختالفهایکاملوماکروبلوکبراساسماکروبلوک

شود.ساختهمی

تواندفریمها)بهجایفریمقبلی(میهستند،بااینتفاوتکهفریممبنایآنPهاییمشبیهفرBهایفریم

ویژهوقتیاشیایرویصحنهازکند،بههامیبعدینیزباشد.اینآزادیکمکزیادیبهجبرانحرکتصحنه

فریمرادرآنواحددر،برنامهبایدسهBهایکنند.برایدیکدکردنفریمجلویاپشتاشیایدیگرعبورمی

باآنکهفریم باالمیضریبفشردهBهایحافظهداشتهباشد:فریمقبلی،فریمفعلیوفریمبعدی. برند،سازیرا

کنند.هاپشتیبانینمیازآنMPEGهایهمةبرنامه

یاRewindفقطبراینمایشتصویریباوضوحپایینهنگامجلویاعقبرفتنسریعفیلم)Dهایفریم

FFشوند.دیکدکردن(بهکاربردهمیMPEG1باسرعتپخشمعمولیبهاندازةکافیدشوارهست،انجامهمین

)کهوضوحDهایهایباالازفریمبرابرکهدیگرجایخوددارد.بههمیندلیلدرسرعت10کارباسرعت

سطهربلوک)بدونهرگونهکدکردناضافی(درواقعمقدارمتوDشود.هرفریمکمتریدارند(استفادهمی
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توانیکفیلمراباسرعتزیادبهدنبالکند.بااینویژگیمیاست،کهنمایشآنرادرزمانواقعیآسانمی

شوند،تاوقتیحرکتسریعقراردادهمیIهایدرستقبلازفریمDهایصحنةموردنظرجستجوکرد.فریم

ننمایشراباسرعتمعمولیادامهداد.فیلممتوقّفشد،بتوا

است،بااینMPEG1اساساًشبیهMPEG2برویم.روشکدکردنMPEG2سراغMPEG1اجازهدهیدبعداز

هایازبلوک8×8های،بهجایماتریسDCTکند.همچنیندرپشتیبانینمیDهایازفریمMPEG2تفاوتکه

می10×10 اینکاستفاده با که تعدادضرایبکند، کیفیتباالترمی%50ار و آنجاییکهبیشترشده از رود.

MPEG2برایپخشتلویزیونیوDVDکند)درمیانیوپیشروندهپشتیبانیمی-در-طراحیشده،ازتصاویرخط

هایکوچکدیگریکند(.بینایندواستانداردتفاوتفقطازتصاویرپیشروندهپشتیبانیمیMPEG1حالیکه

نیزوجوددارد.

(،480×720(،اصلی)240×352کند:کم)ازچهاروضوحپشتیبانیمیMPEG2بهجاییکوضوحثابت

(MPEG1)وسازگاریباVCRهایبرایدستگاه240×352(.وضوح1080×1920(،وباال)1152×1440)1440-باال

درنظرHDTVود.دووضوحدیگربرایربهکارمیNTSCدرنظرگرفتهشدهاست.وضوحاصلیبرایپخش

شود.اجرامیMbps 8-4هایباالمعموالًباسرعتدروضوحMPEG2اند.استانداردگرفتهشده

 دستگاه)   SIگیری دستگاه اندازه: 3پیوست 
 (یکاها المللی بین

اندازه بودن مهم دلیل دنبالبه به دانشنمدان گیری

استاند یکاهای و دقیق اندازهابزارهای برای برآمدندارد گیری

بهتمامیبود. SIگیریتالشآنهاابداعدستگاهاندازهةکهنتیج

 یکاهای )واحدها( که فرعی و کشورهایماصلی توافق ورد

بین استدستگاه میمختلفجهان گفته یکاها ازشود.المللی

هایایندستگاهآناستکهیکاهایآندرترینویژگیممه

تواندرهریعنیمی؛کنندشدهتغییرنمیمشخصییزیکشرایطف
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آن ایجادکرد.هاجایدیگریدرجهاندوباره ازویژگیهایدیگرآنایناستکهیکاهایایندستگاهرا

توانازپیشوندهاهایکوچکتریابزرگترمیبرایبیانمضربکنند.هستندکهتبدیالتراسادهمی10مضربیاز

ازد.استفادهکر فرعیواصلیکمیتنوعدوSI دستگاهشود.گرماستفادهمی2500کیلوگرمبهجای205مثالً

بهطورهاهاییکهیکاهایآنیتآندستهازکمّشوند.صلیوفرعیتقسیممیادستةدوبهنیزآنیکاهایداردو

هایییتآندستهازکمّو.شوندنامیدهمیهایاصلی،کمّیتمستقلتعریفشدهووابستهبهیکاهایدیگرنیستند

انرژی،نیرو،توانآنهارابرحسبیکاهایاصلیتعیینکردمانندسرعت،یآنهامستقلنیستندومیهاکهیکا

و...وزنکار،شتاب،مساحت،توان،

:ازعبارتندکهاندشدهانتخاباصلیهایکمّیتعنوانبهکمّیتهفت  SI دردستگاه

ت.اس(kg)وواحدآنکیلوگرمدهیممینشانm    آنراباجرم: .1

.است(m)مترآنواحد دهیمومیننشا L آنراباطول: .2

(است.s)وواحدآنثانیهدهیممینشان T آنرابازمان: .3

(است.k)وواحدآنکلویندهیممینشان آنرابادما: .4

(است.Aوواحدآنآمپر)هیمدمینشان I آنراباشدتجریانالکتریکی: .5

(است.mol)وواحدآنمولدهیممی(نشانmol)آنرابامولمقدارماده: .6

است.(d)وواحدآنشمعدهیممینشان I شدتنور:آنرابا .7

 


