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 سخن ناشر
 

الرحمنالرحيماهللبسم

«کثيراً...يُؤتِيالْحِكْمَةَمَنيَشَاءُوَمَنيُؤْتَالْحِكْمَةَفَقَدْأُوتِيَخَيْرًا»

 دهد و کسی که به او ح مپ داده شود، حقا خیری فراوا  داده شده اسپ... ح مپ را به هرکس بخواهد می

 (021  ةـ آی بقره  ة)سورة مبارک
  

تاریخی، از حرکپ اجتماعی عظیمی اسپ که با سرنهونی بدیك  ای بی انقالب کبیر اسالمی، نمونه

الاغوت و برپایی نظـا  مقـدس جمهـوری اسـالمی، امیـدهای فراوانـی را در دل مستضـعفا  و        

های بلند دولپ اسالمی، جامعه اسالمی و درنهایپ، تمد   خواها  جها  برای تحقق آرما  آزادی

هـا، بایـد نقـف کلیـدی      وی ه دان،ـهاه  ی، بهبزرگ اسالمی پدید آورد. در ای  میا ، نهادهای علم

 سوزنبانی و هدایپ قطار پی،رفپ و رشد جامعه در مسیر صحیح انقالبی را ایفا نمایند.

دانشگاه سـازمانی سـهاه در تـراز انقـال      »عنـوا    به دان،هاه جام  اما  حسی 

مهـم  ، در کنـار مسـلولیپ   «سـاز  تپکیه، جهاد علمی، دانشگاه تمـدن » با شـعار « اسالمی

سازی و تربیپ سربازا  عصر ظهور، وظیفة تولید و ن،ر معارف پاسداری از انقالب اسـالمی   انسا 

منظـور ت میـك چرخـة     برعهده دارد. در ای  راستا، معاونپ پ وهف و فناوری دان،ـهاه بـه   نیزرا 

، بـا هـدف   «کارآمـدی »و « روزآمـدی »، «اسـالمی بـود   »مدیریپ دانف بومی با سـه وی گـی   

بــه مرجعیــپ علمــی، افتخــار و تــالز دارد تــا زمینــه و بســتر وز  بــرای اســاتید و  دســتیابی 

پ وه،هرا  محتر  ای  عرصه را فراهم نمایـد. امیـد اسـپ در سـایة الطـاف بی ـرا  الهـی و بـا         

ایـ    ،های انت،اراتی مؤسسة چاپ و انت،ارات دان،هاه جـام  امـا  حسـی     گسترز فعالیپ

 رسالپ خطیر تحقق یابد.

و  پایا ، بر روح مل وتی معمار و رهبر کبیـر انقـالب اسـالمی، حضـرت امـا  خمینـی      در 

بـا  فرسـتیم و   همچنی  شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعا  حـر  درود مـی  

و نیز خدمتهزارا   ای هرچه بی،تر مقا  معظم رهبری، اما  خامنه قاتیو توف یسالمت یآرزو

تید، فرهیختها  و اهك نقد و نظر تقاضا داریم با ارائة نظرها و پی،نهادهای اسال  و ک،ور، از اسا

 خود، ما را یاری فرمایند.

 اهلل التوفیق و علیه التكالن و من

 معاونت پژوهش و فناوری

 دانشگاه جامع امام حسین

 )سه(



 

 

 تقدیم به
 

تـوانم تقـدیم   توا  تقدیم کرد که مالک آ  بود و م  چهونه می ، چیزی را میاصووً

ِ  : که یدرحالکنم؛  ْْ ِِ َو اْأَ ماووا ِه ُمْلُک السَّ تقدیم به او که خود مالک مطلق اسپ  9.َوِللَّ

َنمُلُ  اْلَيْیمَ   آنـا  کـه  و به اولیای او،  0ُثمَّ علی مو َوَهْبنو ِمَن الُاْسَتقَرضِین!و  ُُ ِبِهمْم و  9ِبِهمم 
َهو َْ ُ  ِثَاو ْْ ُهْم ِعَبوُدَك َو َخْلُقمَك  آنا  کهو  8ُتْخِرُج اْأَ نَّ

َ
الِسمَیاو خموَتُم  5،اَل َفْرَق َبْیَنَك َو َبْیَنَهو ِإالَّ أ

ََلِح َو الُرَضو ِة اْلُهَدى َو ُمَؤُلُف َشْاِل الصَّ َُ ا َْ ماوِء   2،االوِلیوء َنوِشُر  ِ  َو الَسَّ ِصُل َبْیَن ااَلْْ َبُب اْلُاَتَّ الَسَّ
جوُب اذا َدعی َُ َذى  ْواُح العولِاین َلُه الِفداء 8الُاضَطر الَّ  .ْوحی َو َا

که تقدیم به پدر و مادر عزیز و دلسوز   7وَلِوَالِدَیْکَ، لِی اشْ ُرْ و اما به مصداق أَ ِ

 هاسپ. و زبا  م  قاصر از سپاس آ  تالشم شد رِیها، فرز مس آ  یذکر و دعاها

های زیادی که صرف پ وهف کرد ،  زما  خاالر بهو تقدیم به همسر فداکار  که 

های زیادی را متحمك شد، ولی م،وق م  به ادامـة راه   ها و مرارت ها، رنجمحرومیپ

 بود و دخترا  عزیزتر از جانم، زهرا و زینب، که انرژی مضاعفی بر م  بخ،یدید.

 مایـة دلهرمـی  هایتـا  همـواره    که آوای خندهمهربانم و خواهر قدیم به برادر و ت

 م  بود.

 
 (.971عمرا :  )آل از آ  خداوند اسپ  یزم  یها و ا تا ّ آسما  پیو حاکم یقیحق پیو مل . 9

 یالسـال  در صـحرا   هیـ عل  یامـا  حسـ   فیاین) یریگ یقرض م یا فرموده پیما عنا یها که برا ز هما  نعمپا. 0

 (.عرفات
 کبیره(. جامعه )زیارت فرستد خداوند بارا  را فرو می السال  علیهم به سبب دعای اهك بیپ. 9

 (.عرفات یالسال  در صحرا هیعل  یاما  حس فیاینریزد )  مى بیرو  را هایف میوه و واسطة شما، ثمره به زمی  و. 8

 رجبیّه(. نورانی )دعای بنده تو هستند نهایا ن هیاز ا ریغ سپین نهایا  یتو و ب  یب یفرق  چیه. 5

 ةو خ،ـنودکنند  ی،ـان یپر ةکننـد  بخف جامعـه صـالح و برالـرف    که وحدت ییآ  آقا ؛پیبرافرازنده پرچم هدا. 2
 )دعای ندبه(. دلهاسپ

  یامـا  حسـ   فیایـ نشـود )  اجابـپ ( دعـایف ) بخواند را خدا وقتی که ، مضطریو آسما   یاتصال زم ةلیوس. 8

 (.عرفات یصحرا السال  در هیعل

 بـود  خواهـد  مـ   یسـو  بـه )خلق(  بازگ،پ که آور یجا بهم  و پدر و مادرت  ش رکه(  می)به او سفارز کرد. 7
 . (98: لقما )

 )چهار(



 

 

 تشكر و قدردانی

 

را بـر انـدا  مـوزو      یرا سزاسـپ کـه کسـوت هسـت     یخداوند فیسپاس و ستا

 ا یـ نما عـپ یرا در مظـاهر و آثـار الب   یتزالـ یقـدرت و  اتیو تجل دپوشان نفیآفر

  یشـف  پ،ـهاه یو تـو را بـه پ   میجـو  یتو، به تو تقرّب م ادی. بارالها! م  با دگردان

خـود را   ادیـ و  یگردانـ  کینزد تآور  و از تو خواستار ، به کرمپ، مرا به خود می

 ،یا مـ  سـاخته   بیو به آنچه بهـره و نصـ   یو بر م  رحمپ آور یبه م  الها  کن

 . یدار ا  وایحال به فروتن و در همه یخ،نود  قرار ده

شُکِرالخوِلق»و اما به مصداق  َُ شُکِرالَاخلوق َلم  َُ دانـم از   یوز  مـ  ر خـود ب «مَن َلم 

از  کـنم. ت،ـ ر   مانهیدنـد صـم  کر یاریـ  ترجمة ای  اثرکه بنده را در  یکسان همة

ها و زحمات بـرادرا  ارجمنـد جنـاب آقایـا  دکتـر حمیـد        ها، هم اری مساعدت

اکبری، دکتر حمیدرضا کاکایی مطلق، دکتر مهدی نصیری، دکتر احمد ک،ـاورز،  

هر یک به نوعی بنـده را در   که حس  پارسامهندس  ،زاده مهندس محمد سلیما 

امیراحمـدی و  محمدتقی ، همچنی  از جناب آقای انجا  ای  مهم یاری رسانیدند

 .نهایپ سپاسهزار  بی آرایی ای  اثر سرکار خانم ناهید آقامیرزایی بابپ صفحه

هـا و  اندی،ی، محبپشک، افراد زیاد دیهری وجود دارند که همواره با نیکبی

انـد کـه بـرای آنـا  از     داد  ای  مهـم بـوده   های خود م،وق ما در انجا یراهنمای

 خدای سبحا  اللب سالمپ و سعادت دار .
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 12 .............................................................................................................. یالوون میتقس. 90-1-9

 Z .................................................................................................... 18 كیتبد یها ی گیو. 90-1-8

 17 ............................................................................................................. گسسته چفیپ. 90-1-5

 922 ...................................................................................................................................خالصه. 90-92

 929 .................................................................................................................. مسائك و ها پروژه. 90-99

 

 )هشت(



 

 

 925 .................................................................................................................. یلیتبد یکدگذار: 11 فصل

 925 ............................................................................................................................. یکل یبررس. 99-9

 928 ...................................................................................................................................... مقدمه. 99-0

 995 .......................................................................................................................................كیتبد. 99-9

 909 ..................................................................................................................... موردنظر التیتبد.99-8

 Karhunen – Loeve ........................................................................................ 900 كیتبد. 99-8-9

 908 ........................................................................................... گسسته ینوسیکس كیتبد. 99-8-0

 907 ..............................................................................................گسسته ینوسیس كیتبد. 99-8-9

 901 ........................................................................ گسسته Walsh – Hadamard كیتبد. 99-8-8

 992 .............................................................................. كیتبد بیضرا یکدگذار و یساز یرقوم. 99-5

 998 ......................................................................... یاتیعمل اعوجاج -نرخ پیب صیتخص. 99-5-9

 JPEG ............................................................................... 989 – ریتصو یساز ف،رده در کاربرد. 99-2

 988 .............................................................................................................................كیتبد. 99-2-9

 985 .................................................................................................................. یسازیرقوم. 99-2-0

 987 ....................................................................................................................... یکدگذار. 99-2-9

 JFIF ............................................................................................................ 958 — فرمپ. 99-2-8

99-8 .JPEG-XT............................................................................................................................... 957 

 929 ................................................................................................................ یهمپوشان التیتبد. 99-7

 MDCT .................................................................. 920—وتص یساز ف،رده در کاربرد. 99-7-9

 JPEG-XR ........................................................... 925 —ریتصو یساز ف،رده در کاربرد. 99-7-0

 927 ..................................................................................................................................... خالصه. 99-1

 982 .................................................................................................................. ها پروژه و مسائك. 99-92

 

 985 ................................................................................................................... رباندیز یکدگذار: 11 فصل

 985 ................................................................................................................................. یکل مرور. 98-9

 988 ...................................................................................................................................... مقدمه. 98-0

 978 ..................................................................................................................................... لترهایف. 98-9

 912 ................................................. رباندیز یکدگذار در شده استفاده لترهایف از یبرخ. 98-9-9

 915 .......................................................................................... رباندیز یکدگذار یاصل تمیالهور. 98-8

 )نه(



 

 

 915 ............................................................................................................ یبررس و كیتحل. 98-8-9

 912 ............................................................................................. یکدگذار و یسازیرقوم. 98-8-0

 918 ........................................................................................................................... بیترک. 98-8-9

 911 .......................................................................................................... لتریف یها    بانک یالراح. 98-5

 029 ................................................................................................................... ابعاد کاهف. 98-5-9

 028 .................................................................................................................. ابعاد فیافزا. 98-5-0

 022 .........................................................کاناله دو لتریف یها بانک از استفاده با کامك یبازساز. 98-2

 092 ..............................................................................دوکاناله چهارگوز ةنیآ یلترهایف. 98-2-9

 098 ..................................................................................... متقار  توا  با FIR یلترهایف. 98-2-0

 M............................................................................................... 098-باند QMF لتریف یها بانک. 98-8

 009 ........................................................................................................................ چندفازه یةتجز. 98-7

 008 .......................................................................................................................... پیب صیتخص. 98-1

 G722 ..................................................................................... 099 – گفتار یکدگذار عمل رد. 98-92

 MPEG ................................................................................. 099 – ییشنوا یکدگذار کاربرد. 98-99

 098 ........................................................................................................... ریتصو تراکم عمل رد. 98-90

 097 ....................................................................................................... ریتصو کی یةتجز. 98-90-9

 082 ...................................................................................................... رباندهایز یکدگذار. 98-9-0

 088 ...................................................................................................................................خالصه. 98-99

 082 .................................................................................................................. مسائك و ها پروژه. 98-98

 

 081 ................................................................................................................................. ها موجك: 15 فصل

 081 ............................................................................................................................. یاجمال نهاه. 95-9

 052 ...................................................................................................................................... مقدمه. 95-0

 055 .................................................................................................................................. ها موجک. 95-9

 029 ..............................................................................یبند اسیمق عمل رد و یچندگانه زیآنال. 95-8

 082 ....................................................................................................... لترهایف از استفاده با اجرا. 95-5

 088 .................................................................................ها موجک بیضرا و یبند اسیمق. 95-5-9

 087 ...................................................................................................ها موجک یها خانواده. 95-5-0

 079 ................................................................................................................ دوالرفه یها موجک. 95-2

 )ده(



 

 

 078 ..................................................................................................................................... یباوبر. 95-8

 018 ..................................................................................................................................... خالصه. 95-7

 015 ..................................................................................................................... ها پروژه و مسائك. 95-1

 

 018 ............................................................................ موجك مبتنی بر ریتصاو یساز فشرده: 19 فصل

 018 ............................................................................................................................. یاجمال نهاه. 92-9

 017 ...................................................................................................................................... مقدمه. 92-0

 929 ................................................................................ نهفته( Zerotree) رصف درخپ کدگذار. 92-9

 990 .................................................... دار مراتب سلسله یها درخپ در یا مجموعه یبند دسته. 92-8

 JPEG 2000 ............................................................................................................ 909 تمیالهور. 92-5

 905 .......................................................................................................یرنه یاجزا كیتبد. 92-5-9

 902 .................................................................................................................... یبند یکاش. 92-5-0

 908 ............................................................................................................... موجک كیتبد. 92-5-9

 901 .................................................................................................................. یساز یرقوم. 92-5-8

 992 .............................................................................................. (I) اول ایرد یکدگذار. 92-5-5

 980 .............................................................................................(II) دو  ایرد یکدگذار. 92-5-2

 JPEG 2000 .............................................................................................. 985 یتیب ةرشت. 92-5-8

 959 ...................................................................................................................................... خالصه. 92-2

 955 ..................................................................................................................... ها پروژه و مسائك. 92-8

 

 958 ..................................................................................................................... وتص یکدگذار: 11 فصل

 958 ............................................................................................................................. یکل یبررس. 98-9

 957 ...................................................................................................................................... مقدمه. 98-0

 922 ................................................................................................................یفیال پوشف. 98-0-9

 929 ................................................................................................................ یزمان پوشف. 98-0-0

 929 ..................................................................................................... یشناخت صوت مدل. 98-0-9

 MEPG ....................................................................................................... 925 یوتص یکدگذار. 98-9

 I ............................................................................................................ 922 هیو یکدگذار. 98-9-9

 II ........................................................................................................... 921 هیو یکدگذار. 98-9-0

 )یازده(



 

 

 III-mp3 ............................................................................................... 989 هیو یکدگذار. 98-9-9

 MPEG ....................................................................................... 981 ،رفتهیپ یوتص یکدگذار. 98-8

98-8-9 .MPEG-2 AAC ........................................................................................................... 972 

98-8-0 .MPEG-4 AAC ........................................................................................................... 978 

 912 ........................................... (HE AAC) باو یکارآمد با ،رفتهیپ یوتص یکدگذار. 98-8-9

98-5 .DOLBY AC3 (DOLBY DIGITAL) ............................................................................... 918 

 915 ................................................................................................................پیب صیتخص. 98-5-9

 917 ................................................................................................................. هرید یاستانداردها. 98-2

 917 ..................................................................................................................................... خالصه. 98-8

 

 829 ...................................................... بیترک قیطر از جپیهت یها طرح و /ترکیبجپیهت: 11 فصل

 829 ............................................................................................................................. یکل یبررس. 97-9

 820 ...................................................................................................................................... مقدمه. 97-0

 825 .................................................................................................................. گفتار یساز ف،رده. 97-9

 822 ....................................................................................... کانال گفتار به امواج کدگذار. 97-9-9

 892 ............................................................................................. یخط انهی،هویپ کدگذار. 97-9-0

 800 ................................................... (CELP) کد کتاب کیتحر یخط کنندهینیب فیپ. 97-9-9

 801 .......................................................................................................... ینوسیس کدگذار. 97-9-8

 890 ................................................... (MELP) مختلط کیتحر یخط کننده ینیب فیپ. 97-9-5

 ITU-T G.722.2 ................................................................. 898 – باند په  گفتار یساز ف،رده. 97-8

 882 ...........................................................................ینترنتیا یکاربردها یبرا گفتار یکدگذرا. 97-5

97-5-9 .iLBC ............................................................................................................................ 889 

97-5-0 .G.729 ........................................................................................................................... 881 

97-5-9 .SILK ............................................................................................................................. 858 

 857 ................................................................................................................. ریتصو یساز ف،رده. 97-2

 857 .................................................................................................... فراکتال یساز ف،رده. 97-2-9

 882 ..................................................................................................................................... خالصه. 97-8

 880 ..................................................................................................................... ها پروژه و ئكمسا. 97-7

 

 )دوازده(



 

 

 889 ............................................................................................................... ویدیو یساز فشرده: 16 فصل

 889 ............................................................................................................................. یکل یبررس. 91-9

 888 ...................................................................................................................................... مقدمه. 91-0

 888 ................................................................................................................ حرکپ یسازجبرا . 91-9

 870 ....................................................................................................... ییویدیو هنالیس فینما. 91-8

 ITU-T ................................................................................................. 810 از H.261 نامه هیتوص. 91-5

 810 ..................................................................................................... حرکپ یسازجبرا . 91-5-9

 815 .................................................................................................................... حلقه لتریف. 91-5-0

 818 .................................................................................................................................. كیتبد. 91-5-9

 817 ............................................................................................. یکدگذار و یساز یرقوم. 91-5-8

 522 .....................................................................................................................نرخ کنترل. 91-5-5

 529 ....................................................................................................... مدل بر یمبتن یکدگذار. 91-2

 528 ............................................................................................................... نامتقار  یکاربردها. 91-8

 MPEG-1 ................................................................................................ 525 ییویدیو استاندارد. 91-7

 MPEG-2 —H.262 ............................................................................. 599 ییویدیو استاندارد. 91-1

 HDTV ..................................................................................... 598 بزرگ اتحاد ،نهادیپ. 91-1-9

 ITU-T .............................................................................................. 598 از H.263 نامه هیتوص. 91-92

 502 ................................................................................................ نامحدود حرکپ بردار. 91-92-9

 502 .................................................................... نت سیس بر یمبتن یحساب یکدگذار. 91-92-0

 509 .................................................................................................... ،رفتهیپ ینیب فیپ. 91-92-9

 509 ............................................................... افتهی بهبود PB یها میفر و PB یها میفر. 91-92-8

 500 ...................................................................................... ،رفتهیپ یخارج یکدگذار. 91-92-5

 DEBLOCK .................................................................................................... 500 لتریف. 91-92-2

 500 ................................................................................................. مرج  ریتصو انتخاب. 91-92-8

 509 .......................................................................ییفضا و SNR ،یزمان یریپذ اسیمق. 91-92-7

 509 ............................................................................. مرج  ریتصو مجدد یبردار نمونه. 91-92-1

 509 .............................................................................. افتهی کاهف وضوح یبروزرسان. 91-92-92

91-92-99 .VLC 508 ............................................................................................ یهزیجا یداخل 

 505 ......................................................................................... شده اصالح یساز یرقوم. 91-92-90

 505 .......................................................................... افتهی بهبود مرج  ریتصو انتخاب. 91-92-99

 )سیپده(



 

 

 502 ............. ویدیو ة،رفتیپ یکدگذار ،ITU-T، MPEG4-part 10 از H.264 نامه هیتوص. 91-99

 507 ................................................................................. حرکپ یساز جبرا  ینیب فیپ. 91-99-9

 501 ..........................................................................................................................كیتبد. 91-99-0

 592 ...................................................................................................... یخارج ینیب فیپ. 91-99-9

 590 ............................................................................................................... یساز یرقوم. 91-99-8

 598 .................................................................................................................... یکدگذار. 91-99-5

91-90 .MPEG2-part 2 ............................................................................................................... 592 

 597 ...... باو ییکارآ با ویدیو یکدگذار ،ITU-T، MPEG-H part 2 از H.265 نامه هیتوص. 91-99

 591 ............................................................................................................ یبلوک ساختار. 91-99-9

 580 ...................................................................................................... یخارج ینیب فیپ. 91-99-0

 552 ....................................................................................................... یداخل ینیب فیپ. 91-99-9

 552 ...................................................................................................................... التیتبد. 91-99-8

 551 ............................................................................................................... یساز یرقوم. 91-99-5

 529 ...................................................................................................... یآنتروپ یکدگذار. 91-99-2

 520 ......................................................................................................... ها خانه و ها برز. 91-99-8

 529 ...................................................................................................................... ییویدیو ةبست. 91-98

 ATM ....................................................................................................... 529 یها شب ه. 91-98-9

 ATM ........................................................... 528 یها شب ه در یساز ف،رده م، الت. 91-98-0

 522 ...................................................... ییویدیو ةبست یبرا یساز ف،رده یها تمیالهور. 91-98-9

 527 ...................................................................................................................................خالصه. 91-95

 582 .................................................................................................................. مسائك و ها پروژه. 91-92

 

 589 ......................................................................................................................................................... ضمائم

 589 .................................................................................. یتصادف یندهایفرآ و احتمال: الا مهیضم

 519 ............................................................................... سیماتر میمفاه بر ییجز یمرور: ب مهیضم

 225 ............................................................................................................ ،هیر یها سیلت: ج مهیضم

 

 228 ......................................................................................................................................................... مراجع

  

 )چهارده(



 

 

 ها جدولفهرست 
 

 صفحه عنوان 

 
 

 02 ......................... سازهای مختلا ها و رقومی کننده بینی با پیف DPCMعمل رد سیستم  :9-99جدول 

کلیوبیـپ   08سازها برای عملیات  شده رقومی خروجی توصیه -های ورودی وی گی :0-99جدول 

 97 .................................................................................................................................... در ثانیه

 Z ................................................................................................... 12های تبدیك  برخی از زوج :9-90جدول 

 927 ............................................................................................................................. توالی اصلی :9-99جدول 

 992 .................................................................................................................. توالی تبدیك یافته :0-99جدول 

 990 ................................................................................................................توالی بازسازی شده :9-99جدول 

 999 ....................................................................... 7×7نهاشپ تخصیص بیپ برای یک تبدیك  :8-99جدول 

 Sena .......................................................................................... 988از تصویر     یک بلو   :5-99جدول 

 988 ............................. بعد از تغییر سطح Senaمربوط به بلو  داده از تصویر  DCTضرایب  :2-99جدول 

 982 ..................................................................................................... سازی نمونه جدول رقومی :8-99جدول 

 982 .......... سازی روی ضرایب دسپ آمده توسط جدول رقومی سازی به های رقومی برچسب :7-99جدول 

 DC ............................................................................... 952های  های برچسب کدگذاری تفاوت :1-99جدول 

دسپ آورد  کد هافم  برای یک مقدار برچسـب معـی  و    نمونه جدول برای به :92-99جدول 

 952 ................................................. دهندة مبنای شانزده هستند. ن،ا  Zدنباله الول. مقادیر 

 950 .............................................................................. سازی شده برای ضرایب مقادیر رقومی :99-99جدول 

 959 ............................................................................................................. بلو  بازسازی شده :90-99جدول 

 919 ................................................................ شیر جانستو  -7ضرایب برای فیلتر پایی  گذر  :9-98جدول 

 910 .................................................................شیر جانستو  -92ضرایب برای فیلتر کم عبور  :0-98جدول 

 910 ................................................................ شیر جانستو  -90ضرایب برای فیلتر کم عبور  :9-98جدول 

 919 .............................................................. بارنول –ضرایب فیلتر کم عبور ه،تهانة اسمیپ  :8-98جدول 

 919 ...................................................... برنول –شیر اسمیپ -92ضرایب برای فیلتر کم عبور  :5-98جدول 

 097 ............................................................. ای مرحله Daubechies 4ضرایب فیلتر پایی  گذر  :2-98جدول 

 090 ................................................................................ ارسال و دریافپ QMFمقادیر ضرایب  :8-98جدول 

 Daubechies ...................................................................... 087شیر  8گذر  ضرایب فیلتر پایی  :9-95جدول 

 )پانپده(



 

 

 Daubechies ................................................................... 087شیر  90گذر  ضرایب فیلتر پایی  :0-95جدول 

 Daubechies ................................................................... 081شیر  02گذر  ضرایب فیلتر پایی  :9-95جدول 

 Daubechies ...................................................................... 081شیر  2گذر  ضرایب فیلتر پایی  :8-95جدول 

 Daubechies ................................................................... 072شیر  90گذر  ضرایب فیلتر پایی  :5-95جدول 

 Daubechies ................................................................... 072شیر  97گذر  ضرایب فیلتر پایی  :2-95جدول 

 CDF(4,4) [088] ......... 019 متعامد موجکسازی تجزیه باوبر  ضرایب موردنیاز برای پیاده :8-95جدول 

 907 ................................................................................پذیر ضرایب فیلتر برای تبدیك بازگ،پ :9-92جدول 

 907 ..................................................................... 1/8ناپذیر  ضرایب فیلتر برای تبدیك بازگ،پ :0-92 جدول

 990 ........................................................................... تعیی  مفاهیم برای کدگذاری حالپ صفر :9-92جدول 

 999 ........................................................................... تعیی  مفاهیم برای کدگذاری حالپ صفر :8-92جدول 

 MPEG-2............................................... 921و  MPEG-1برداری مجاز در  های نمونه فرکانس :9-98جدول 

 AAC .......................................................................................................... 972ابزارهای کدگ،ا  :0-98جدول 

 858 ...................................................... های مورد استفاده برای بازسازی کتاب کد ثابپ پالس :9-97جدول 

 G.729 ........................................................................ 855تخصیص بیپ بر فریم برای کدگذار  :0-97جدول 

 870 .......................................................................................................................... تصویر دوگانه :9-91جدول 

 812 .................................................................................................... های اصلی از پی سك بلو  :0-91جدول 

 818 ..................................................................................................... بعد از فیلتر کرد  سطرها :9-91جدول 

 818 ............................................................................................................................. بلو  نهایی :8-91جدول 

 521 ......................................................................... ها به ترتیب نمایف یک توالی رایج از فریم :5-91جدول 

 521 ................................................................. ها به ترتیب جریا  بیتی یک توالی رایج از فریم :2-91جدول 

 MPEG-2 ........................................................................... 595ترکیب سطح پروفایك مجاز در  :8-91جدول 

 H.263 [012] .........................................................................597های استاندارد شده  فرمپ :7-91جدول 

 H.264 .............................................................................................. 599در     ،     مقادیر :1-91جدول 

 H.264 ............................................................................................. 598در     ،    مقادیر  :92-91جدول 

شود. ضرایب مـاتریس   استفاده می HEVCدر 90×90نیمه چپ ماتریس تبدیك  :99-91جدول 

، 7×7که، عناصر مـاتریس   اسپ؛ درحالی داده شده   به صورت پررنگ ن،ا  92×92

خـط ک،ـیده    8×8کـه، زیـر عناصـر مـاتریس      هستند؛ درحالی ایتالیک و پررنگ

 558 ................................................................................................................................. اسپ. شده

 HEVC.................................................................... 557فاکتورهای مقیاس استفاده شده در  :90-91جدول 

 )شانپده(



 

 

 

 ها شکلفهرست 
 

 صفحه عنوان 

 
 

 9 ....................................................................................... های سینوسی و نمونه به نمونه تفاضك :9-99ش ك 

 Sinan .................................................................................................................... 5نمودار تصویر  :0-99ش ك 

 Sinan ............................................................ 2های پی سك به پی سك در تصویر  نمودار تفاوت :9-99ش ك 

 92 ................................................................................................. ها منحنی سینوسی و بازسازی :8-99ش ك 

 99 ...................................................................................... یک سیستم کدگذاری تفاضلی ساده :5-99ش ك 

 99 ...................................................................................................................... یک الهوریتم پایه :2-99ش ك 

 test". ............................... 98"ای از یک گفتار: یک گوینده مذکر در حال گفت  کلمه  قطعه :8-99ش ك 

 97 ..............................................کننده مرتبة سو  بینی توالی باقیمانده با استفاده از یک پیف :7-99ش ك 

ساز  کننده مرتبة سو  و یک رقومی بینی توالی بازسازی شده با استفاده از یک پیف :1-99ش ك 

 02 .......................................................................................................... ی نواخپ ه،پ سطحی

کننـدة مرتبـة سـو  و یـک      بینـی  توالی بازسازی شده بـا اسـتفاده از یـک پـیف     :92-99ش ك 

 08 ........................................................................................... ه،پ سطحی Jayantساز  رقومی

 02................................................... کننده بینی ترسیم مربعات باقیمانده در برابر ضریب پیف :99-99ش ك 

 99 .............................................................. شده در دو نرخ متفاوت برداری یک سیهنال نمونه :90-99ش ك 

 99 .................... برداری و کدگذاری شده با استفاده از مدووسیو  دلتا خروجی منب  نمونه :99-99ش ك 

برداری و کدگذاری شده بـا اسـتفاده از مدووسـیو  دلتـای      خروجی منب  نمونه :98-99ش ك 

 99 ...................................................................................................................................... انطباقی

 test.snd ....................................................................................... 98تاب  خودهمبستهی برای  :95-99ش ك 

 92.................................................................................کنندة گا بینی با پیف DPCMساختار  :92-99ش ك 

 89 ....................... کنندة گا بینی با یک پیف DPCMتوالی باقیمانده با استفاده از سیستم  :98-99ش ك 

بیـپ در پی سـك. راسـپ:     9چپ: تصویر بازسازی شده با استفاده از کدگـذاری   :97-99ش ك 

 80 .......................................... بیپ در پی سك 9در  JPEGتصویر بازسازی شده با استفاده از 

بیپ در پی سـك   9چپ: تصویر بازسازی شده با استفاده از کدگذاری تفاضلی در  :91-99ش ك 

گـذاری شـده بازگ،ـتی.     ساز شاخص کننده میانی و رقومی بینی با استفاده از پیف

 88 ............................. بیپ در پی سك 9در  JPEGراسپ: تصویر بازسازی شده با استفاده از 

 )هفده(



 

 

 50 .................................................................................................................................... یک بردار :9-90ش ك 

 58 ........................................................................................................ مثالی از بردارهای مختلا :0-90ش ك 

 25............................................................................................................................. یک تاب  زما  :9-90ش ك 

 89 ............................................................................................................................ یک تاب  زما  :8-90ش ك 

 88 ...................................................................... آل ایدهاندازه تاب  انتقال یک فیلتر پایی  گذار  :5-90ش ك 

 82.......... )راسپ( لآ هاید)چپ( و باند عبور  آل ایدههای تواب  انتقال فیلترهای باوگذر  اندازه :2-90ش ك 

 82............................................................................... اندازة تواب  انتقال فیلتر پایی  گذر واقعی :8-90ش ك 

 F(ω) ........................................................................................................................... 88یک تاب   :7-90ش ك 

 87 ..................................................................................................................      بسط تناوبی :1-90ش ك 

 72 ....................................................................................... شده برداری تبدیك فوریه تاب  نمونه :92-90ش ك 

 70 ........................................................... نمونه در ثانیه 0Wبرداری در نرخ کمتر از  اثر نمونه :99-90ش ك 

 70 ................................................................................................................... دار بازسازی دندانه :90-90ش ك 

 17 .............................................................................................................. یک سیستم گسسته :99-90ش ك 

 929.................................................................................................................... یک موج مربعی :98-90ش ك 

 921................................................................................................................ توالی خروجی منب  :9-99ش ك 

 999................................................................................................................... توالی تبدیك یافته :0-99ش ك 

مجموعه مبنا برای تبدیك کسینوسی گسسته. اعداد درو  دایره مربـوط بـه سـطر     :9-99ش ك 

 905......................................................................................................... ماتریس تبدیك هستند.

 DCT ........................................................................................................ 902ماتریس مبنا برای  :8-99ش ك 

 908.............................................................................. محاسبه تبدیك فوریه گسسته یک توالی :5-99ك ش 

 908......................................................................محاسبه تبدیك کسینوسی گسسته یک توالی :2-99ش ك 

 992 .........................................................................7×7الهوی اس   زیهزاگ برای یک تبدیك  :8-99ش ك 

 997..................................................................................................... اعوجاج عملیاتی -تاب  نرخ :7-99ش ك 

 989.........................................................[008]       و نرخ متناظر λیک رابطة رایج بی   :1-99ش ك 

 JFIF ................................................................................................................955ترکیب فایك  :92-99ش ك 

 955.............................................................................................. ترکیب ن،انهر جدول هافم  :99-99ش ك 

 955..................................................................................... سازی ترکیب ن،انهر جدول رقومی :90-99ش ك 

بیپ در پی سـك  بـا اسـتفاده از الهـوریتم      2.5کدگذاری شده در  Sinanتصویر  :99-99ش ك 

JPEG ......................................................................................................................................958 

بیپ در پی سك بـا اسـتفاده از الهـوریتم     2.05کدگذاری شده در  Sinanتصویر  :98-99ش ك 

JPEG ......................................................................................................................................958 

 )هجده(



 

 

یک راه مم   برای ایجاد محدوده دینامی ی پایی  و ویة پسوند از یک تصویر با  :95-99ش ك 

 JPEG XT A [999.] ................................................. 922محدودة دینامی ی باو در پروفایك 

یک روز مم   برای تولید محدودة دینامیک و ویة پسـوند  از یـک تصـویر بـا      :92-99ش ك 

 B [999] ....................................................................... 929محدودة دینامیک باو در پروفایك 

یک روز مم   برای تولید محدودة دینامیک پایی  و ویة پسوند از یک تصویر  :98-99ش ك 

 C [999.] ................................................................. 929با محدودة دینامی ی باو در پروفایك 

 929 ..............................................................................................................توالی خروجی منب  :97-99ش ك 

 928 .......................................................................................................................... یک ابربلو  :91-99ش ك 

دار. توجه داشته باشید که  های سایه های همپوشانی تصویر به صورت جعبه بلو  :02-99ش ك 

 927 ............................................................................... هستند. 8×0و  0×8ها دارای اندازه  لبه

خروجی منب  به سرعپ در حال تغییر که شامك  یک مؤلفه بلندمدت با تغییـرات   :9-98ش ك 

 987................................................................................................................................کند اسپ.

 972........................................................................................ ها و دو مؤلفه مجموعة اصلی نمونه :0-98ش ك 

 979............................................... های اصلی و میانهی  های تفاضلی ایجاد شده از دنباله نباله :9-98ش ك 

 975................................................................. بینانهو واق  لآ هایدهای فیلتر پایی  گذر  وی گی :8-98ش ك 

 919........................................................................................................... بانک فیلتر ه،پ بانده :5-98ش ك 

بزرگی تواب  انتقال از فیلترهای )الا( ه،ـپ شـیر جانسـتو  و )ب( ه،ـپ شـیر       :2-98ك ش 

 918.................................................................................................................... بارنول –اسمیپ 

 915............................................................................ نمودار بلوکی سیستم کدگذاری زیرباندی :8-98ش ك 

 912 .................................................... کنندهپوشانیکننده و غیر همپوشانیهای فیلتر هم بانک :7-98ش ك 

 911............................ فرد و حتی اجزای آ  به های منحصر تجزیة یک دنباله ورودی به مؤلفه :1-98ش ك 

 022................... کند. فرد و حتی جزیی آ  جدا می به های منحصر دنبالة ورودی را از مؤلفه :92-98ش ك 

 029............................................................... به دو باند. لآ هایدتجزیه با استفاده از فیلترهای  :99-98ش ك 

 020..............................................................................................................الیا خروجی منب  :90-98ش ك 

 020..........................................................................................لآ هایدالیا خروجی فیلترهای  :99-98ش ك 

 028........................................................................................... الیا خروجی فیلتر پایی  گذر :98-98ش ك 

 025....................................................................................... برداری ن،دهالیا سیهنال نمونه :95-98ش ك 

 028..................................................................................................... خروجی فیلتر پایی  گذر :92-98ش ك 

 027...................................................................................یابی زیرباند دو کانالهتقسیم و درو  :98-98ش ك 

 099............................................................................ دو شیر PRهای اندازه فیلترهای  وی گی :97-98ش ك 

 )نوزده(



 

 

تجزیة یک دنبالة ورودی درو  باندهای چندگانه  توسط استفادة بازگ،تی یـک   :91-98ش ك 

 097.................................................................................................................. جداسازی دو بانده

 C ................................................................................091و  A ،Bهای الیفی در نقاط  وی گی :02-98ش ك 

 002............. ارز برای فیلترسازی بازگ،تی با استفاده از جداسازی دو باندهساختارهای هم :09-98ش ك 

 009....................................................................... بخف آنالیز یک کدگذار زیرباندی دو بانده :00-98ش ك 

 009.................................................ارائة جایهزی  بخف آنالیز یک کدگذار زیرباندی دو باند :09-98ش ك 

 008....................................................... ارائة چندفازی بخف آنالیز کدگذار زیرباندی دو باند :08-98ش ك 

 008.............................................................................. بخف ترکیب کدگذار زیرباندی دو باند :05-98ش ك 

 005............................................. ارائة چندفازی بخف ترکیب یک کدگذار زیرباندی دو باند :02-98ش ك 

 002 ............................................................................ ارائة چندفازی کدگذار زیرباندی دو باند :08-98ش ك 

 001.............................................................................................................. دو تاب  نرخ اعوجاج :07-98ش ك 

 095................................................................................................................... یک تصویر نمونه :01-98ش ك 

 098...........................................................................................خروجی فیلتر شده و تلا شده :92-98ش ك 

 098........................................................................................................... چهار زیرتصویر نهایی :99-98ش ك 

 091........................................ ه،پ شیر Johnstonبا استفاده از فیلتر  Sinanتجزیة تصویر  :90-98ك ش 

 082........................................ شیره،پ  Johnstonبا استفاده از فیلتر  Sinanتجزیة تصویر  :99-98ش ك 

 089........................... ه،پ شیر Smith-Barnwellبا استفاده از فیلتر  Sinanتجزیة تصویر  :98-98ش ك 

بیـپ بـر پی سـك بـا اسـتفاده از فیلتـر        2.5 کدگـذاری شـده در   Sinanتصـویر   :95-98ش ك 

Johnston 080.............................................................................................................ه،پ شیر 

 بیـپ بـر پی سـك  بـا اسـتفاده از فیلتـر       2.5کدگـذاری شـده در    Sinanتصویر  :92-98ش ك 

Smith-Barnwell 080............................................................................................... ه،پ شیر 

 050........................................................................................................... ش ك سیهنال غیرثابپ :9-95ش ك 

 058...............................................روی اولی  فاصلة زمانی STFTسه حاصك اولیه اعمال تاب   :0-95ش ك 

 058.......................................................................................................ها سه تاب  اساسی موجک :9-95ش ك 

 052 .................................................................................................................................     تاب   :8-95ش ك 

   تاب  :5-95ش ك 
 

   
  .............................................................................................................................. 052 

 057................................................................................. گذاری شده و شیفپ یافته تاب  مقیاس :2-95ش ك 

 029 ........................................................................................................................ یک تاب  نمونه. :8-95ش ك 

 028 .................................................................. 95-8داده شده در ش ك  های تاب  ن،ا  تقریب :7-95ش ك 

 022 ......................................................................................................... بندی مثلثی تاب  مقیاس :1-95ش ك 

 )بیست(



 

 

 089........................................................................... بلو  دیاگرا  تجزیه سه سطحی موجک :92-95ش ك 

 089........................................................................... بلو  دیاگرا  تجزیة سه سطحی موجک :99-95ش ك 

 M .............................................................079و فیلتری به الول  Nمثالی از ورودی به الول  :90-95ش ك 

 k ................................070 ها در جم  جم  برای مقادیر مختلا بازنمایی تصویری از مؤلفه :99-95ش ك 

 078............................................................................................... ای دنباله ورودی پسوند دوره :98-95ش ك 

 075............................................................................................... پسوند متقار  دنباله ورودی :95-95ش ك 

 071............................................................................... تجزیه یک دنباله به اجزای زوج و فرد :92-95ش ك 

 071........................................................................................ تولید دنبالة تفاضلی فرکانس باو :98-95ش ك 

 012............................................................................... تجزیة یک دنباله به اجزای زوج و فرد :97-95ش ك 

 011.........................................................................................    تجزیه زیرباند یک تصویر  :9-92ش ك 

 011...................................................................................................................... تجزیة سطح اول :0-92ش ك 

 922.................................................................................................... سه ساختار زیرباند محبوب :9-92ش ك 

 Daubechies. ....................................929شیر  -با استفاده از فیلتر چهار Sinanتجزیة ع س  :8-92ش ك 

بیـپ  در هـر پی سـك و     2.5کدگذاری شده با اسـتفاده از   Sinanبازسازی تصویر  :5-92ش ك 

 929............................................................................................. شیر -چهار Daubechiesفیلتر 

 929.............................................................................................................. تجزیه موجک ده باند :2-92ش ك 

 EZW .......................................................................929ساختار داده استفاده شده در کدگذار  :8-92ش ك 

 928........................................................................................................ بیتی میانی 9گر  سنجف :7-92ش ك 

 922 ........................................................................................................ بیتی میانی 9گر  سنجف :1-92ش ك 

 EZW................................928اس   ضرایب موجک برای کدگذاری با استفاده از الهوریتم  :92-92ش ك 

 SPIHT ................................................................998ساختار داده استفاده شده در الهوریتم  :99-92ش ك 

 2.5بـا ابعـاد    SPIHTکدگذاری شده با استفاده از  روز  Sinanبازسازی تصویر  :90-92ش ك 

 900......................................................................................................................بیپ در پی سك.

 JPEG2000....................................................................................909بلو  دیاگرا  الهوریتم  :99-92ش ك 

 908......................................... [.052به شب ة مرج  با وضوح باو ] ها باتوجه موقعیپ کاشی :98-92ش ك 

 992.................................... .-02، 01، 2، -05، -5، 0کدگذاری جاسازی شده برای مقادیر  :95-92ش ك 

 995................................................................................. ضرایب یک بلو  کدای از نوار  نمونه :92-92ش ك 

 995......................................... 92-92تری  صفحه بیتی مثال نوار ضرایب در ش ك  با ارزز :98-92ش ك 

 997..................................... 92-92دومی  صفحه بیتی با ارزز مثال نوار ضرایب در ش ك  :97-92ش ك 

 

 ویك( )بیست



 

 

بعد از گذر انت،ار  92-92دومی  صفحه بیتی با ارزز مثال نوار ضرایب در ش ك  :91-92ش ك 

  دار هـای سـایه   های کدگـذاری شـده بـه صـورت پررنـگ در جعبـه       ها. بیپ ارزز

 989............................................................................................................ ن،ا  داده شده اسپ.

بعـد از گـذر    92-92سومی  صفحه بیتی با ارزز مثال نـوار ضـرایب در شـ ك     :02-92ش ك 

 980.................اند. های پررنگ ن،ا  داده شده های قابك توجه در جعبه ها. بیپ انت،ار ارزز

 988..................................... به سطوح کیفیپ Bkهای زیر بلو   بندی بیپ ای از دسته نمونه :09-92ش ك 

 982 ...........................................................................................................سازما  یک رشته کد :00-92ش ك 

 987............[.052به یک شب ه مرج  ] باتوجه SIZبرخی از پارامترهای موجود در ن،انهر  :09-92ش ك 

هــای  ســازما  ن،ــانهرها در ســرتیتر اصــلی. ن،ــانهرهای اختیــاری در جعبــه  :08-92شــ ك 

 959............................................................................... [.052اند ] دار ن،ا  داده شده چی  خط

 JP2 [052] ........................................................................958بازنمایی شماتیک از یک فایك  :05-92ش ك 

 922 ........................................................................................ یک ترسیم رایج از آستانه شنوایی :9-98ش ك 

 920 ......................................................................................................... تغییر در آستانة شنوایی :0-98ش ك 

 929 .......................................................................................... تغییر در آستانة شنوایی در زما  :9-98ش ك 

 MPEG ................................................................................ 922های کدگذاری صدای  الهوریتم :8-98ش ك 

 I ........................................................................................................ 927ساختار فریم برای ویه  :5-98ش ك 

 989....................................................................................................... 0ساختار فریم برای ویه  :2-98ش ك 

 989................................................................................................................ توالی خروجی منب  :8-98ش ك 

 988.................................................................................................................... توالی انتقال یافته :7-98ش ك 

 DCT ................................................................................988ضریب  92شده از  توالی بازسازی :1-98ش ك 

 982 ............................................................................ نمودار حالپ برای فرآیند سوییچ پنجره :92-98ش ك 

 982 ....................................................................................................................... ها توالی پنجره :99-98ش ك 

 987....................................................................................................................... ها توالی پنجره :90-98ش ك 

 MPEG-AAC [059] ....................................................................................979یک کدگذار  :99-98ش ك 

 919........................................................................................................ فرایند ت رار باند الیفی :98-98ش ك 

 HE AAC ................................................................................................................918کدگذار  :95-98ش ك 

 Dolby AC3 .......................................................................................................... 912الهوریتم  :92-98ش ك 

 825.................................................................................................. یک مدل برای ترکیب گفتار :9-97ش ك 

 test..........................................................................................................828/ در کلمه eصدای / :0-97ش ك 

 test ..........................................................................................................827/ در کلمه sصدای / :9-97ش ك 

 ودو( )بیست



 

 

 827........................................................................................کننده امواج به گفتار کانال دریافپ :8-97ش ك 

 899.................................................................................................. یک مدل برای ترکیب گفتار :5-97ش ك 

 test ....................................................................................898/ در eبرای صدای / AMDFتاب   :2-97ش ك 

 test ....................................................................................898/ در sبرای صدای / AMDFتاب   :8-97ش ك 

گویـد در کنـار پروفایـك     را می testچهالی الیفی قدرت یک گوینده مرد که کلمه  :7-97ش ك 

هـا   الیفی فیلتر خودهمبستهی با مرتبه مختلا. نمودارهای هموار منطبق با مدل

 808................ دار با تراکم الیفی توا  بیا  متناظر اسپ. که، منحنی دندانه هستند؛ درحالی

گویـد در کنـار پروفایـك     را می testچهالی الیفی قدرت یک گوینده ز  که کلمه  :1-97ش ك 

هـا   الیفی فیلتر خودهمبستهی با مرتبه مختلا. نمودارهای هموار منطبق با مدل

 805................ دار با تراکم الیفی توا  بیا  متناظر اسپ. که، منحنی دندانه ؛ درحالیهستند

 CCITT G.728.................892ه کیلوبیپ در ثانی 92کدگذار و کدگ،ا برای کدگذار گفتار  :92-97ش ك 

 MELP ..............................................................................................899نمودار بلوکی کدگ،ا  :99-97ش ك 

 880.............................. های کدگذاری گفتار برای کدگذار با پهنای باند پایی  اینترنتی گا  :90-97ش ك 

 ITU-T G.729 .....................................................852های کدگذاری گفتار برای کدگذار  گا  :99-97ش ك 

 SILK .......................................................................855های کدگذاری گفتار در کدگذار  گا  :98-97ش ك 

در کدگـذار   lsfسـازی ضـرایب   ای برای رقـومی  سازی برداری چندمرحله رقومی :95-97ش ك 

SILK ......................................................................................................................................857 

 829 ..........................................................................هایی از بلو  دامنه های بازه و مثال بلو  :92-97ش ك 

 Elif .................................................................................................................. 822تصویر اصلی  :98-97ش ك 

 828 ...................................................................... فراکتال دگ،اییکف ت رار اول از فرایند ش :97-97ش ك 

 827 .................................................................................................. نهایی Elifتصویر بازسازی  :91-97ش ك 

 quadtree...................................................................................... 821مثالی از پارتی،  بندی  :02-97ش ك 

 887.................................................................................................... دو فریم از یک توالی ویدیو :9-91ش ك 

 881................................................................................................................. تفاوت بی  دو فریم :0-91ش ك 

 879.............................................................................................. سازی حرکپبینی جبرا  پیف :9-91ش ك 

 879............................................................ مسیر الی شده توسط پرتوی ال ترو  در تلویزیو  :8-91ش ك 

 878....................................................................................... دهنده یک فریم و فیلدهای ت، یك :5-91ش ك 

 877........................................................................... برداری فرمپ نمونه 8:0:0 229نامه  توصیه :2-91ش ك 

 871....................... م،بک CCIR 601. پایی : یک فریم CCIR 601باو: فیلدهای یک فریم  :8-91ش ك 

 SIF ................................................................................................................812تولید یک فریم  :7-91ش ك 

 MPEG-SIF ...................................................................................................819به  CCIR 601 :1-91ش ك 

 وسه( )بیست



 

 

 ITU-T H.261 ..............................................................................................819بلو  دیاگرا   :92-91ش ك 

 818...............................................................................سازی حرکپاثر اندازه بلو  بر جبرا  :99-91ش ك 

 811....................................................................................... بلو  ماکرو 99شامك  GOBیک  :90-91ش ك 

 529.................................................................................................... مدل فریم سیمی عمومی :99-91ش ك 
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 وچهار( )بیست



 

 

 

 

 

 پیشگفتار

 هـا  داده سـازی  االالعاتی اسپ. ف،رده انقالب در توانمند فناوری یک ها داده سازی ف،رده

 ما زندگی انقالب نامریی اسپ. ای  غالباً جا حضور دارد و اگرچه بی،تر از همی،ه در همه

هـای دیجیتـالی،    تلویزیـو  هـا و   های هوشمند گرفته تا فـیلم  داده اسپ. از تلف  تغییر را

 هسـتند. ایـ    مـا  زنـدگی  و االالعات فناوری از ناپذیر جدایی بخ،ی ها داده سازی ف،رده

 ثبـات  و رشـد  از م،خصـی  میـزا   بـه  زندگی ما نیز در ازپیف سازی بیف ف،رده ترکیب

 کتـاب  ای  نسخه هر بی  که کند می منع س واقعیپ را ای  رشد دارد. ای  اشاره فناوری

های جدیـدی اضـافه شـد کـه      دارد. در دومی  ویرایف، ت نیک وجود کمتری های تفاوت

ایجاد شـده بـود. در ویـرایف سـو ، فصـلی بـه نـا          کتاب ای  نخسپ چاپ زما  از پس

قـدر کـافی در ویـرایف دو  پوشـف داده      سازی صوت اضافه شد که موضوع آ  به ف،رده

داد. در ای  ویـرایف، جزئیـاتی از    ترزگس را ها موجک پوشف چهار  ن،ده بود. ویرایف

اضافه  JPEGاستانداردها از قبیك کدگذاری ویدیو با بهرة باو و استانداردهای جدیدی از 

 در اسـپ  مم ـ   کـه  شـد  کـدها اضـافه   بر پایـة  توصیفی از گرامر شده اسپ. همچنی ،

 از مانـده  بـاقی  جزئیـات  همی،ه مثك و شوند برخوردار بی،تری اهمیپ از آینده های سال

 شده اسپ.   ت میك در ای  نسخه قبلی های نسخه

بیـا    سـازی  ف،رده محبوب های ت نیک بی،تر دربارة در ای  کتاب توضیح آموزشی

 بـرای  هـا  ت نیـک  ای  از استفاده چهونهی دربارة توضیحی ادامه آ  نیز شده اسپ که در

وجود دارد. در ای  کتاب تالز شده اسپ  فیلم و صوت مت ، گفتار، تصویر، سازی ف،رده

ای  نهاشـته   ارائه داده شود. امید اسپ که ام ا  حد تا ها ت نیک به مربوط های فصك که

گویا نبود یا پی،ـنهاد و   مطالب از برخی مقبول الب  بلندتا  قرار گیرد. استدعا دار  اگر

 petezadifar@ihu.ac.ir پســپ ال ترونی ــی از الریــقانتقــاد و پرس،ــی داشــتید آ  را 

 به دسپ ما برسانید.

 وپنج( )بیست



 

 

 رویكرد

 سـازی  ف،ـرده  کاربردهـای  بااتالف، بـا  و اتالف بی سازی ف،رده های ت نیک کتاب، ای  در

 کدگـذاری  مختلا های ت نیک .داده شده اسپ پوشف فیلم و صوت مت ، گفتار، تصویر،

 وز  شوند. تلـوری  هم، ارائه می با امور پیوندداد  برای کافی تلوری با بااتالف، و اتالف بی

 فصـك  سـه  اسـپ. بنـابرای ،   شده معرفی باشیم داشته احتیاج آ  به این ه از قبك درسپ

 برای ریاضی ها، اصول باشند و در هریک از ای  فصكمی ریاضیمبتنی بر اصول  مقدماتی

 شوند، آورده شده اسپ.هایی که در ادامه بیا  می ت نیک فهم و در 

 مخاالبـا   یبـرا  اسـپ مم ـ    9یمعرف ةواژ اسپ، یمقدمات یمتنکتاب  ای  اگرچه

 نظـر  در بـا  کـه  اسـپ  شـده  یکتاب سـع   یاما در ا باشد، داشته یمتفاوت یمعنا مختلا

 کـه  هرجـا . شـود  برالـرف  مختلـا  مخاالبـا   یازهاین دوگانه، ریمس  ردیرو کی گرفت 

 پیـ تقو را بحـ   مـورد  موضـوع  در  تواند یم که دارد وجود یمطالب اسپ شده احساس

 بهمند  عالقه نخسپ ةجدر در اگر. انددهش م،خص(   ) ستاره کی باها  بخف آ  کند،

 مطالعـة  یبرا کتاب  یا از اگر مخصوصاً د،یهست مختلا یها کیت ن عمل رد ةنحو در 

 یهـا  بخـف  از خوانـد   نخسـتی   در حـداقك  میکنـ  یمـ  کنید، توصـیه  می استفاده خود

 از بایـد  دارنـد  نیـاز  تـر نظـری  روی ـردی  یک به که ن نید. خوانندگانی استفادهدار  ستاره

، در ای  کتـاب سـعی شـده    دار ستارهی ها بخفجز  کنند. به استفادهدار  ستاره یها بخف

 اسپ تا مبانی ریاضی تا حد ام ا  به حداقك رسانده شود.

 

 میآموز یم کتا  نیا از آنچه

 توضـیح  بنابرای ، برای ؛باشد یم تر آسا  سندهینو یبرا کارها از مثال در  به آن ه باتوجه

داریـد،   م،ـ ك  مفـاهیم  از برخـی  بـا  استفاده شده اسپ. اگر زیادی های مثال از مفاهیم

ها، برای رفـ  ایـ  م،ـ ك     مثال به بی،تر اسپ متوجه ای  موضوع شوید که توجه مم  

 مفید واق  خواهد شد.

 
1. introduction 

 وشش( )بیست



 

 

 یـک  باید هنر، یک در مهارت کسب برای و اسپ هنر یکعمدتاً  هنوز سازی ف،رده

 بـه ، کتاب ای  در بح  مورد های ت نیک بی،تر در آوریم. ما دسپ به آ  برای را احساس

 ایـم. مجموعـه   کـرده  درج را افـزار  نـر   سازی پیاده ها، داده مجموعه از زیادی تعداد همراه

 از یــــا/ ftp://ftp.mkp.com/pub/Sayood از تــــوا  مــــی را هــــا داده وافــــزار  نــــر 

fromdatacompression.unl.edu کرد دریافپ. 

 تا شود می توصیه شما به سازی، ف،رده در موجود موضوعات از برخی در  منظور به

سـعی   در ای  کتـاب  .کنید استفاده خود عالقه مورد های داده با کار برایها  برنامه ای  از

، حـال  ؛ باای شوند با همدیهر مقایسه ها ت نیک باشد پذیر ام ا  که کجا هر شده اسپ در

 از این ـه  دانست  برای روز بهتری  .دارند را خود های خاص وی گی ها داده مختلا انواع

 هاسپ. آ  کرد  امتحا ، کنید استفاده معی  شرایطی هر در استفاده برای الرح کدا 

 

 سازماندهی کتا  و محتوا

 در  بـرای  وز  ریاضـی  ، مقـدمات 0اسـپ: در فصـك    زیـر  شـرح  بـه  فصول سازماندهی

کدگـذاری  هـای   الهـوریتم  ، بـه 8و  9های  شده اسپ؛ فصك اتالف معرفی بی سازی ف،رده

 کـدهای ، حسـابی  کدگذاری هافم ، توا  از کدگذاری آ  می ةازجمل دارند که اختصاص

هـای   الـرح  از بسـیاری  2 و 5 هـای  نـا  بـرد. فصـك    0کـدهای تانسـتال   و 9رایس -گلمب

، LZW شـامك ها  الرح کنند. ای  می توصیا آنها کاربرد با همراه رااتالف  بی سازی ف،رده

ppm ،BWT و DMC تصـویر  سـازی  ف،ردههای  الهوریتم از تعدادی 8 فصك هستند. در 

داده شـده   شـرح المللـی   بـی   اسـتانداردهای  از تعـدادی  در را آنها کاربردهای واتالف  بی

 9ف ــس مختلـا  اســتانداردهای و JBIG اسـتانداردهای  شــامك اسـتانداردها  اسـپ. ایــ  

 باشد. می

اسـپ.   یافتـه  اختصـاص  با اتالف سازی ف،رده برای ریاضی مقدمات ارائة به 7 فصك

 
1. Golomb-Rice 
2. Tunstall 
3. facsimile 

 وهفت( )بیست



 

 

 92 و 1 های با اتالف وجود دارد. فصك سازی ف،ردههای  الرحبی،تر  قلب در سازیرقومی

 فصك و سازی عددی،رقومی به 1 اسپ. فصك شده داده اختصاص سازیرقومی مطالعه به

تفاضلی سـرو کـار    کدگذاری های ت نیک با 99 پردازد. فصك می سازی برداربه رقومی 92

 فصـك  ایـ   دلتا. در مدووسیو  و( 9DPCM) تفاضلی پالس کد مدووسیو  وی ه دارد، به

 اسپ. نیز آمده CCITT G.726 استاندارد دربارة مطالبی

 پایـة  کـرد   فـراهم  فصـك  ایـ   از اسپ. هدف ریاضی مبانی فصك سومی  90 فصك

 بـر  مبتنـی  و 0زیربانـد ، تبـدیك  هـای  ت نیـک های  جنبه از برخی در  برای وز  ریاضی

  JPEG اسـتاندارد  .اسـپ  شـده  داده توضـیح  بعـدی  فصك چهار در بیا  شده که موجک

 و EZW ،SPIHT و 98 فصـك  در CCITT G.722المللـی   بـی   ، اسـتاندارد 99 فصك در

JPEG 2000 شده اسپ. توصیا 92 فصك در 

هـای   برنامـه  فصك ای  اسپ. در شده داده اختصاص صوتی سازی ف،رده به 98 فصك

 آ  به کدگذاری معـروف ازجمله  داده شده که شرح MPEG صوتی سازی ف،رده مختلا

mp3 اسپ. پرداخته شده 

 مـورد  شـده  ف،ـرده  هـای  داده آ  در کـه دهد  می پوشف را هایی ت نیک 97 فصك

 از گیرنـده شود.  می بیا  گیرنده در داده تولید برای مدلی وگیرند  می قرار وتحلیك تجزیه

بینـی   پـیف  هـای روز شامك بازسازی ای  .کند می استفاده داده بازسازی برای مدل ای 

 9فرکتـال  سـازی  ف،ـرده  روز صحبپ با نرخ پایی  و کدگذاری برای باشند کهخطی می

توصیا شـده اسـپ.    نیز در ای  فصك فدرال دولپ LPC-10 شوند. استاندارد استفاده می

CELP) شدة کد تحریک بینی خطی پیف
 توسـط  وتحلیـك  تجزیـه  از محبوب نمونة یک( 8

 ،9292 فـدرال  اسـتاندارد ، CELP بـر  مبتنی استاندارد سه دربارة اسپ. همچنی ، سنتز

 و G.722.2 پهـ   بانـد  صـحبپ  سـازی  ف،ـرده  اسـتاندارد  و G.728المللی  بی  استاندارد

 
1. Differentialpulsecodemodulation 
2. subband 
3. fractal 
4. Code-excited linear prediction 

 وهشت( )بیست



 

 

MELP) ثانیـه  بـر  کیلوبایـپ  0.8 تـوا   تحریـک  خطـی بینـی   پیف ت نیکهمچنی ، 
9 )

نیـز در ایـ     گفتـار  سـازی  ف،ـرده  استاندارد سه برای  همچنی ، مقدمه .شودصحبپ می

 اینترنتـی هـای   برنامه برای گفتار سازی ف،رده برای حاضر حال در که شودمی ارائه فصك

Internet Low Bandwidth Coder ،SILK  وITU-T G.729 شوند. می استفاده 

 المللی، بی  مختلا استانداردهای توصیا با .پردازد میویدیو  کدکذاری به 91 فصك

 هـای  ت نیـک ، H.265 اسـتاندارد  یـا ( HEVC) بـاو  کارآیی با ویدئویی کدگذاریازجمله 

 .شوند می توصیا در ای  فصك محبوبیدیو و کدگذاری

 

  

 
1. mixed excitation linear prediction 

 ونه( )بیست



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 فصل
 

 

 یتفاضل یکدگذار
 

 

 مرور کلی .11-1

 بـه  را هـا  آ تـوا    می که کند یم اعمال ها داده یرو را یساختار ها نمونه ی ب همبستهی

 در کـار  یـ  ا انجا  یبرا راه یک ما .کرد استفاده مختلا یساز ف،رده یبرا روز ی چند

 قبـك  فصك در .یدد یمخواه را یهرد مورد ی چند یبعد یها فصك در و ،یدیمد قبك فصك

 ،یمکن یمتقس ییبردارها به را بسته هم یتوال یک اگر که یمکرد استفاده یقپحق ی ا از ما

 بـا  .شـوند  یمـ  بندی خوشه یا جم  موجود یفضا از یکوچ  یاربس قسمپ در بردارها ی ا

 یمتوانسـت  ،یبـردار  سـازی  رقومی یا محدود، یفضا ی ا یقدق پوشف بر خود مناب  تمرکز

 از استفاده به یمتفاوت یاربس روز به بخف ی ا در .یمآوردسپ  به یکارآمد یساز ف،رده

کـه   ازآنجـا  .کنـیم  یمـ  نهـاه  آوریـم  مـی دسـپ   به ها نمونه ی ب یهمبسته از که یساختار

 براسـاس  خواهیم یم که را ای نمونه مقدار توانیم یم ما هستند، بسته هم مجاور یها نمونه


