
محیط های چند رسانه ای



درس هدف 

یا چندرسانه هایمطالعه اجزاء سیستم –

متن –

تصویر–

ویدئو –

صدا  –

 انیمیشن –



سیستم های چند رسانه ای



سیستم های چند رسانه ای

از  یگريدبر متن، انواع  عالوهنها که در آ افزاريیا نرم  افزاريسخت  دیجیتالي هايسیستم –
 وجود دارد نیز ویدئو، صدا و انیمیشن، گرافیكتصویر،  مانند اطالعاتي هاي رسانه

 باشدوجود داشته  نیز) interactivity(فعل و انفعال و تعامل  تواندو سیستم مي  کاربربین –

دیجیتال  هاي تلویزیونو بازي  هايها، کنسول  DVDشخصي،  کامپیوترهاي–



کاربردها 

)Interactive TV(تبادلي  تلویزیون

ITVITVتلويزيون تبادلي يا تلويزيون تبادلي يا 
  برنامه تماشاي با همزمان تواند مي بيننده تبادلي هاي تلويزيون در!

  براي .باشد داشته تعامل و ارتباط نيز آن محتويات با بتوانند تلويزيون
  تلويزيوني برنامه يك به دهد، تغيير نظرش به بسته را برنامه بيننده مثال
  شبكه هاي برنامه ليست از را خود عالقه مورد -برنامه دهد، راي

  پيش تلويزيون كمك با را ورزشي مسابقه يك نتيجه و كند انتخاب
 را فوتبال مسابقه يك پخش زمان در دوربين ديد زاويه يا كند بيني

.دهد تغيير خود بدلخواه



کاربردها 

 VoDیا  درخواستبر اساس  ویدئو 

را              یيویدئومشاهده محتویات و امکان انتخاب  کاربرانکه به  هستند هایيسیستم  VoD هايسیستم –
دهند می

شودمي  دریافت) Streaming Media( رسانهرا به صورت جریان  ویدئودر این سیستم ها محتویات  –

ها مورد  تلویزیوندر  خواستبر اساس در  ویدئو سرویس ساختناغلب براي مهیا  IPTV تکنولوژي–
 گیردقرار مي  استفاده



کاربردها 

 ویدئویي کنفرانس

حضور در جلسات از طریق ارتباط زنده صوتي تصویري –

)distance education(از راه دور  موزشآ–

)telemedicine(از راه دور  پزشکي –

 ویدئویي حراست –

خارجيداخلي و مهم  کنفرانسهايو  سمینارهادر شرکت –

و تجارت از راه دور  بازرگاني –

كاربردهاي كنفرانس ويدئوييكاربردهاي كنفرانس ويدئويي
ارتباط طريق از جلسات در حضور!

تصويري صوتي زنده 

distance( دور راه از آموزش! education(

)telemedicine(  دور راه از پزشكي!

ويدئويي حراست!

  كنفرانسهاي و سمينارها در شركت!

خارجي و داخلي مهم  

  دور راه از تجارت و بازرگاني!

كاربردهاي كنفرانس ويدئوييكاربردهاي كنفرانس ويدئويي
ارتباط طريق از جلسات در حضور!

تصويري صوتي زنده 

distance( دور راه از آموزش! education(

)telemedicine(  دور راه از پزشكي!

ويدئويي حراست!

  كنفرانسهاي و سمينارها در شركت!

خارجي و داخلي مهم  

  دور راه از تجارت و بازرگاني!



کاربردها 

)Virtual Reality( مجازی واقعیت

ده توسط ش سازيمحیط شبیه  یك باتا  دهداجازه مي  کاربر یكاست که به  تکنولوژیي–
واقعي تصور کند  آنراو  باشدفعل و انفعال داشته  کامپیوتر

))ادامهادامه((  VRVRواقعيت مجازي يا واقعيت مجازي يا 
بعدي سه مجازي ديد هاي روش!

شاتر هاي عينك!

سر روي شده نصب نمايشگر!

HMD )Head-Mounted يا  Display( 

))ادامهادامه((  VRVRواقعيت مجازي يا واقعيت مجازي يا 
بعدي سه مجازي ديد هاي روش!

شاتر هاي عينك!

سر روي شده نصب نمايشگر!

HMD )Head-Mounted يا  Display( 

))ادامهادامه((  VRVRواقعيت مجازي يا واقعيت مجازي يا 
بعدي سه مجازي ديد هاي روش!

شاتر هاي عينك!

سر روي شده نصب نمايشگر!

HMD )Head-Mounted يا  Display( 

))ادامهادامه((  VRVRواقعيت مجازي يا واقعيت مجازي يا 
  دستكش پوشيدن با انگشت، و دست جهت و مكان :دست مسيريابي!

Wired( مخصوصي هاي Glove( نصب آن روي مكاني حسگرهاي كه  
 كامپيوتر به كنند حس را ها انگشت مفاصل زواياي توانند مي و شده

.شوند مي منتقل

  را امكان اين برگشتي نيروي سيستم!

  محيط نيروهاي اثرات كه ميكند فراهم

.شود منتقل كاربر بدن به مجازي

  است هايي محرك داراي كه دارد تن به مخصوصي لباسهاي كاربر!
.باشند مي وي بدن به نيرو كردن وارد به قادر كه



کاربردها 

)Virtual Reality( مجازی واقعیت

) CAVE(سیستم غار–

))ادامهادامه((  VRVRواقعيت مجازي يا واقعيت مجازي يا 
 كنيد تصور را اتاقي HMD سيستم جاي به :)CAVE( غار سيستم!

  اين .دهد مي نشان ديوار روي را خود تصاوير خروجي كامپيوتر كه
  و متناوب صورت به و استريو صورت به شده داده نمايش هاي عكس
  هاي عينك و ايستاده اتاق وسط كه حالي در و شوند مي عوض سريع
 .ايد زده بعدي سه صورت به تصاوير ديدن براي را شاتر



کاربردها 

)Virtual Reality( مجازی واقعیت

واقعیت مجازي  کاربردهاي–
شده واقعیت اضافه  سرگرميو  تفریحات–

)Augmented Reality(

مجازي  آموزش–

 روباتیك هاي-سنجنده–

كاربردهاي واقعيت مجازيكاربردهاي واقعيت مجازي
سرگرمي و تفريحات!

  شده اضافه واقعيت!

)Augmented Reality(

مجازي آموزش!

روباتيك هاي-سنجنده!

كاربردهاي واقعيت مجازيكاربردهاي واقعيت مجازي
سرگرمي و تفريحات!

  شده اضافه واقعيت!

)Augmented Reality(

مجازي آموزش!

روباتيك هاي-سنجنده!



کاربردها 

)Video Teleconferencing(راه دور  ویدئویي کنفرانس–

) Multimedia Aided Instruction( اي  چندرسانهبکمك  موزشآ –

) Multimedia Aided Learning(اي  چندرسانهبکمك  یادگیري–

) Telemedicine(از راه دور  پزشکيشده و  سازي-بدن شبیه بامجازي جراحي –

) اینترنتمباحث کاري و امور اداري از طریق انجام (کاري مشارکتي  هايمحیط –



کاربردها 

)World Wide Web( جهانيوب –

)Multimedia User Interfaces( اي  چندرسانه کاربردي هايواسط  –

 الکترونیکي هاي-روزنامهو مجالت –

و غیره  سازيفیلم  ویژه هاي، جلوه انیمیشن، ساخت کامپیوتري هايبازي –

 دیجیتاليخرید –

)Virtual Reality(مجازي واقعیت –



کاربردها 

)Interactive TV(تبادلي  تلویزیون–

) Video –on –demand( درخواستبر اساس  ویدیو –

) Video Surveillance(مدار بسته  هاي دوربینبکمك  ویدئویي نظارت هايسیستم –

) Digital library(دیجیتال  کتابخانه–

) Voice Command Device(دستور صوتي  دستگاه–

برخي كاربردهاي سيستم هاي برخي كاربردهاي سيستم هاي 
))ادامهادامه((چندرسانه اي چندرسانه اي 

Interactive( تبادلي تلويزيون! TV(

Video( درخواست اساس بر ويديو! –on –demand(

 بسته مدار هاي دوربين بكمك ويدئويي نظارت هاي سيستم!

)Video Surveillance(

ديجيتال كتابخانه!

)Digital library(

  صوتي دستور دستگاه!

)Voice Command Device(



 انواع سیستم های چند رسانه ای از نظر
با کاربرارتباط 

)Interactive(انفعالي  هايسیستم –

 )Non–Interactive(انفعالي غیر  هايسیستم –

Adaptive)( تطبیقی های سیستم–



ای چندرسانهدالیل استفاده از 

کنندگي سرگرمو  جذابیت–

 تکنولوژيبودن  دسترسدر  –

ارتباطي  هايو شبکه  تلویزیون، کامپیوتر با همگرایي–

اي بر روي وب  چندرسانهانتشار  گسترش–

 کاربرانبر روي  تاثیرگذاريباال بودن –



ابزارهاي كار با چندرسانه ايابزارهاي كار با چندرسانه اي
Image( تصوير نمايش ابزارهاي! Viewer(

Image( تصوير ويرايش ابزارهاي! Editor(

Audio/Video( ويدئو و صدا پخش ابزارهاي!
Player(

 ويدئو ويرايش ابزارهاي!

صدا ويرايش ابزارهاي!

Music( موسيقي دهي توالي ابزارهاي! Sequencer(

انيميشن توليد ابزارهاي!



ابزارهاي نمايش تصويرابزارهاي نمايش تصوير
!ACDSee
!digiKam )رايگان(

!FastStone Image Viewer )رايگان(

!Windows Photo Viewer
!XnView
!Zoner Photo Studio

)رايگان(    



ابزارهاي ويرايش تصويرابزارهاي ويرايش تصوير
برداري!

!Adobe Illustrator
!CorelDraw
! Inkspace )رايگان(

پيكسلي!

!Adobe Photoshop
!Corel Paint Shop Pro
!GIMP )رايگان(



ابزارهاي پخش فايل هاي صوتي و موسيقيابزارهاي پخش فايل هاي صوتي و موسيقي
!JetAudio )رايگان(

!Real Player
!SongBird
!MusicBee
!Jaangle
!Windows Media Player
!Winamp )رايگان نسخه داراي(



ابزارهاي پخش فايل هاي ويدئوابزارهاي پخش فايل هاي ويدئو
!Windows Media Player
!GOM Player )رايگان(

!KMPlayer )رايگان(

!Quicktime Pro
!VLC Player )رايگان(

!Power DVD



ابزارهاي ويرايش ويدئو ديجيتالابزارهاي ويرايش ويدئو ديجيتال
!Adobe Premiere
!AVS Video Converter
!Adobe After Effects
!Final Cut Pro



ابزارهاي ويرايش صداي ديجيتالابزارهاي ويرايش صداي ديجيتال
!AVS Audio Converter
!Cool Edit
!Sound Forge
!Pro Tools



ابزارهاي ساخت انيميشن دو بعدي!

!Anime Studio
!Toon Boom Studio
!TV Paint Pro
ابزارهاي گرافيك كامپيوتري  !

سه بعدي

!3D Studio Max
!Maya
!Lightwave 3D
!Blender

ابزارهاي توليد انيميشنابزارهاي توليد انيميشن



یا چندرسانهنرم افزارهای ساخت محتوای 

–Adobe Flash 

از  تفادهاس با، متن و تصویر گرافیكتعاملي متشکل از بعدي دو  هاي انیمیشنو  ویدئوهاساخت  –
 )timeline(ابزار خط زمان 

–Adobe Director 

. ویدئوو  انیمیشنتعاملي شامل موسیقي، صدا، تصویر،  هاي ارائهساخت  –

–Macromedia Authorware 

 آموزش کاربردهاياي بخصوص براي  چندرسانهمحتواي  دهنده ارائهتعاملي  هاي برنامهساخت  –
الکترونیکي



یا چندرسانهنرم افزارهای ساخت محتوای 

–Multimedia Builder 

براي ه اي قابل انتشار بر روي سي دي ک چندرسانهمحتویات براي ساخت  افزارينرم  –
اي  چندرسانه کننده سرگرمو  آموزشي هاي DVDها و  CDساخت 

–Microsoft Powerpoint 

 چنینهماي شامل متن، تصویر و صدا و  چندرسانه اسالیدهايبراي تولید  افزارينرم  –
. اسالیدهاتصویري بین  هايایجاد جلوه 



دیجیتال  -آنالوگداده 

به صورت مستمر در حال تغییر است  آنالوگداده –

تشکیل شده است  غیروابستهمجزا و  واحدهايدیجیتال از داده –



داده دیجیتال 

هستند باینريدو عنصر از سیستم  1و  0 نمادهاي–

 هستندیا بیت  باینریرقم  یکاز این نمادها  یکهر –

استداده  آیتم یكاختصاص بیتها به  فرآینددیجیتال  کدگذاري–

داردود از ترکیبات متمایز وج بیشتري، امکان تولید تعداد باشد بیشترکد  بیتهايتعداد  چههر –

Letter A 0100 0001
Number 5 0000 0101 



دیجیتال  یکدهاساخت 

 n2 باتولید کرد برابر است  میتوانتعداد ترکیبات بیتي متمایزي که –

–n   شود می استفاده کدگذاریشده در  استفاده بیتهایتعداد

 میکند، تعدا کدها را دو برابر کدگذاريبیت اضافه براي هر –



رایج  کدهاي

بیتي  7کد : ASCIIکد –

 انگلیسیحرف، عدد و نشانه در زبان  128 کدگذاری–

بیتي  8کد : ASCII-8کد –

 انگلیسیحرف، عدد و نشانه در زبان  256 کدگذاری–

بیتي  16کد : Unicodeکد –

 کاراکترهزار 65بیش از  کدگذاری–

بیتي  24 رنگ–

انسان  چشمتوسط  درکقابل  رنگهای تمامی نمایش–

بیتي  16صداي –

انسان  گوشقابل تشخیص و تمییز توسط  صداهای تمامی پخش–



فایل دیجیتال 

است باینريفایل، مخزني براي كد –
فرمت فایل–

میكندفایل مشخص  یكرا در  دستورالعملھاداده و  رمزگذاري چگونگيكھ  قراردادي–

فایل  اندازه–
 میشود گیری اندازه بایتھاتعداد  با–
...  گیگابایت، مگابایتبایت،  کیلو–

فایل  پسوند یاانشعاب  –
. میکندنوع فایل را مشخص  کھاز حروف  مجموعھای–

.fla, .exe, .rtf, .jpg



 فایلهاانواع 

 برنامهفایل –

 اجرایی دستورات حاوی–

داده فایل –

اي دیجیتال  چندرسانه انیمیشن، ویدئومتن، صدا، تصویر،  حاوی–



فایل داده  سازگاري

محیطي  چند سازگاري قابلیت با فایلهایي–

سختافزارییا  نرمافزاریو اجرا در هر سیستم  کردنباز  قابلیت–

– TIFF 

 کنندهایجاد  های برنامهبه  که فایلهایی¡اي  برنامه چند سازگاري قابلیت با فایلهایي–
 نیستند وابستهخود 

 میشوندباز  نیزمرجع خود  برنامهغیر از  برنامهای با–



دیجیتال کردن  گامهاي

برداي نمونه–

 رمزگذاري–

 کوانتیزاسیون–



 آنالوگاز داده  بردارينمونه 

 و تبدیل آن به کد دیجیتال است آنالوگاز داده  کوچکيتحلیل بخش  فرآیند، بردارينمونه –



 آنالوگاز داده  بردارينمونه 



تصویر دیجیتال  یك نمایش



نمونه  کیفیت

 )sample resolution( نمونهوضوح درجه –

نمونه  یک نمایششده در  استفادهبیت تعداد –

)کوانتیزاسیون( کمیسازی–

دیجیتال  کداز  دسترسمقدار در  نزدیکتریننمونه به  یکمقادیر  گردکردن فرآیند–

 )sample rate( نرخ نمونه–

 مکانییا  زمانیواحد مشخص  یکشده در  برداشته هایتعداد نمونه –

)spatial resolution( فضاییوضوح درجه –

 تصویری فایلهاینرخ نمونه در  –



 سازيکمي 
 Quantizationکردن  کوانتیزه یا

عددي–

)uniform( یکنواخت–

)nonunifrom( غیریکنواخت–

) vector( برداري–



 یکنواختعددي  سازيکمي 



 یکنواختعددي  سازيکمي 



 غیریکنواختعددي  سازيکمي

دارد بستگيورودي  سیگنالتقسیمات به تابع توزیع احتمال –

استارجح  غیریکنواخت کمیسازینیست،  یکنواخت ورودی سیگنالتابع توزیع  که زمانی–



 برداري سازيکمي

 دیگراي مجموعهاز اعداد به اي مجموعه نگاشت–

ها دادهحجم  کاهش: هدف–



دیجیتال  رمزگذاري

 باینريدیجیتال در قالب کد  هايداده دادننشان –

بر توضیح  مبتني رمزگذاري–

میدهند تشکیلرا  )تصویریا صدا ( رسانه که مجزاییدقیق از عناصر  نمایش یک–

بر فرمان  مبتني رمزگذاري–

 میکند تبعیتآندیجیتال از  رسانهتولید  برای کامپیوتر کهاز فرامین  مجموعهای–



 رمزگذاري روشهاي مقایسه



فایل  سازيفشرده 

فایل ها حجم  کاهشدیجیتال جهت  هايداده مجدد  رمزگذاري فرآیند–

)codec(کدك –

 دنبازگردانو  کوچکترحجم  یكفایل به  سازيفشرده جهت اي  برنامه –
نمایشبه فرمت قابل داده ها 



 سازيفشرده  هايروش انواع 

اتالف  با–

میشوندحذف داده ها بیتها کم شده و برخي تعداد –

 mp3و  jpeg فایل: نمونه ها–

اتالف بدون –

داده ها فایل بدون حذف  اندازه کاهش–

RLEو روش  GIFفایل :  نمونه ها–



 RLE روش



 هافمنروش 

از تکرار  استفاده بامرتب شده  دودویي درختاز  استفاده–

طول ثابت  با کدگذارياز روش  استفاده باکد کردن –

)هافمنکد (طول متغیر  با کدگذارياز روش  استفاده باکردن کد –

 باشند یکدیگر پیشوند نباید کدها–



)هافمنکد (طول ثابت  با کدگذاري

است کافیبیت  3نشانه،  5 برای–



)هافمنکد (طول متغیر  با کدگذاري



 هافمنروش 

را  برگ گره هایاز همه ) Min Heap(» کمینههرم «، همچنینو  بساز یکتا کاراکترهر  برای برگ گره یک1.

 بساز

ورد م کمینهدر هرم  گرهدو  مقایسه برای تکرار فیلدمقدار . می شود استفاده اولویتبه عنوان صف  کمینههرم –

.است ریشهدر  تکرار کمترین با کاراکتری، اولیهبه طور . می گیردقرار  استفاده

.کنرا استخراج  کمینهاز هرم  تکرار حداقل با گرهدو 2.

ا به عنوان استخراج شده ر  گره اولین. بسازرا  گرهدو  تکرارهایمجموع  بابرابر  فرکانسی با داخلی گره یک3.

 را به هرم گره این. سمت راست قرار بده گرهاستخراج شده را به عنوان  گره دیگرو  چپسمت  فرزند

.کناضافه  کمینه

 رختدو  ریشه گره، باقی مانده گره. کن تکرار باشد گره یک حاویهرم تنها  که هنگامیرا تا  ۳و  ۲ گام های4.

.است کامل



)هافمنکد (طول متغیر  با کدگذاري



و تصحیح خطا  شناسایی

وندشخراب  سازیذخیره  رسانهدیجیتال ممکن است در حین انتقال از دست رفته و یا روي  هایداده –

 دیشدن سي  خشدار–

 ارتباطیدر خطوط تداخل –

داردوجود داده ها حفظ  برای مختلفی های استراتژی–

نمایدبه تشخیص خطاي انتقال کمك  میتواندتوازن بیت –

خطاستداده اصلي در حین بروز  با جایگزینیبراي  اضافی اطالعاتحاوي  دی سی–



تصحیح خطا  روشهاي

)Retransmission(ارسال مجدد –

) Forward Error Correction(جلو خطاي رو به تصحیح –

)Interleaving( میانگذاري–

) Error Concealment(خطا  سازي پنهان–



تصحیح خطاي رو به جلو 



 گذاريمیان 



خطا  سازي پنهان

خطا  سازي پنهاناز دست رفته جهت  اطالعاتتخمین –

ویدئودر  استفادهمورد –

 ویدئوصدا و تصویر در  دادههايباالي  همبستگيبه دلیل  –



دیجیتال  اطالعاتمزایاي 

)  decay generation(نسل و تخریب  کیفیتمجدد بدون اتالف تولید –

است آنالوگاز داده  آسانترداده دیجیتال به مراتب  ویرایش–

آسان تر استمختلف دیجیتال  هايداده  سازي یکپارچه–

 چیزبه همه  دسترسيامکان  -اینترنتساده بر روي توزیع –



دیجیتال  اطالعات هاي چالش

است بزرگدیجیتال  هايفایل  اندازه–

دارند پردازندهاز  باالیي استفادهدیجیتال میزان  رسانه–

میشود فایلها ناسازگاريموجب  رسانه استانداردهاي نبود–

نیازمندندباند زیادي براي انتقال روي شبکه  پهنايبه ها  رسانهبرخي –

دارددیجیتال وجود  هايداده  پذیري دسترسو ) طول عمر(در زمینه دوام ها  نگراني–



Textمتن   



Textمتن    

دلیل؛ به قائلند ارزشبراي متن  چندرسانهاي دهندگانتوسعه–

 فراگیريو  عمومیت –

وضوح –

 کارآمدي–

قدرت انتزاع–

 القاگريو  مشارکت–



) Hyper Text( ابرمتن

است دیگري اطالعاتیا متني تعاملي است که داراي ارجاعي به  نوشته–

مي کند  هدایتوي  درخواستمرتبطي بر اساس  اطالعاترا به  کاربر تواندمي –

مي رود به کار ) user interface( کاربري هاي-در واسط–

 ابرپیوندهاو لینك ها بهم مرتبط را از طریق  اطالعات پویاي سازماندهيامکان –

)hyper links ( دهدمي  کاربربه 



) Hyper Text( ابرمتن

خوانیممي  انتهابه  ابتدااز  آنراخطي است زیرا ما  رسانه یكکتاب –

از ) links( ندهاپیوکردن  دنبال بابدین معني که  باشدمي  غیرخطي رسانه یكدر مقابل سیستم ابرمتن –

شویماز مستند منتقل مي  دیگرينقطه به بخش  یك

(Hyper Text(Hyper Text))ابرمتن ابرمتن 

 خوانيم، مي انتها به ابتدا از آنرا ما زيرا است خطي رسانه يك كتاب!
 با كه معني بدين باشد مي غيرخطي رسانه يك ابرمتن سيستم مقابل در

 مستند از ديگري بخش به نقطه يك از )links( پيوندها كردن دنبال
 .شويم مي منتقل

Normal 
Text: Linear

Hypertext: 
Nonlinear



)Hyper Media(ابررسانه

ویدیون، ، صدا، تصویر، متگرافیكن در آکه  باشدحالت کلي تر ابرمتن مي  ابررسانه–

مختلف  تاطالعااز  کاربريواسط  یكتا  شوندهم ترکیب مي  با ابرپیوندهاو  انیمیشن، 

سازندو بهم مرتبط را مهیا 

 توسعه داده است نیزها  رسانهرا به سایر  رسانهو  کاربرتعامل بین  ابررسانه–



)Hyper Media(ابررسانه

 یك  توسط 90  سال در که باشد  مي ابررسانه  یك  از نمونه بهترین  )world wide web(  جهاني  وب–

شد ابداع سوئیس کشور در واقع اروپا CERN موسسه در برنرزلي تیم نام به انگلیسي مهندس

 مکانا با  ها  رسانه  سایر و گرافیك  متن،  شامل  اطالعات  از شده توزیع اي شبکه بعنوان را وب ایده وي–

نمود معرفي نهاآ میان پیوند



(Hyper Media)(Hyper Media)ابررسانه ابررسانه 

)Hyper Media(ابررسانه



Textمتن    

شوندایجاد مي  کاراکترهااز  استفاده بامتن ها –

شود مي  نامیده glyph کاراکتر یكظاهر  گرافیکي ارائه–

،  ارهاساختبه این  دارندکهمشترکي  ساختاربندي که که طرح و  گروه هایي خانوادهرا مي توان در  کاراکترها–

گویند می) Typeface(طرح حروف 

–Arial

–Chicago

–New York



Textمتن    

حروف طرحھايبندي دستھ–

–Serif

– Sans serif

– Script

– Symbols



Textمتن    

کنندرا مشخص مي  کاراکترهاکه ظاهر  هستند) Style(شیوه  چندحرف معموًال شامل  هايطرح –

 عبارتندازنمونه شیوه طرح  چند –

معمولي–

)bold( درشت–

 ایتالیك–

دار زیرخط–



Textمتن    

 هانداز   این  که  شود  چاپ  مختلفی  هاي  اندازه  در تواند  مي حروف طرح یك–
      باألی  تا پایین  از اي فاصله و شده بیان   )point(  نقطه حسب بر معموالً 
 است حرف

است اینچ دوم و هفتاد یك حدود در نقطه كی–

است نقطه 12 ،پیکا یك–

است اینچ یك تقریبا ،پیکا شش–



Textمتن    

باشدخاص مي  اندازهطرح حروف، شیوه و  یك کاراکترهايمجموعه اي کامل از ) Font(فونت –

)monospace fonts(ھم عرض  فونتھاي–
 است شده داده كاراكتر ھر به يكساني عرض–

)proportional fonts(نسبي  فونتھاي–
كنندمي را بر اساس شكل آن، تنظیم  كاراكترعرض حرف یا  –

له بین تغییر فونت، فاص بامتون را  اندازهمي توان ظاهر و  پرداز واژه هاي برنامهاز  استفاده با–
نمودتنظیم ) Alignment(و نحوه تراز  کاراکترها



Textمتن    

(case) گنجانه–

–Uppercase

–Lowercase

weight)( وزن–

طرح حروف  یكخط  ضخامت–

) kerning(حروفبین فاصله –

فاصله بین حروف خاص تنظیم  –

) tracking(ردیابي–

فاصله بین همه حروف تغییر  –



Textمتن    

 یافتهبسط /متن فشرده–

 کاراکترکردن عرض  پهن/کاراکترکردن عرض باریك –

) leading(دو خط فاصله –

بین دو خط فاصله –

)alignment(تراز –

است سند  هايحاشیه متن نسبت به  موقعیت، تراز–

)justification(از دو طرف تراز –

اس چپصاف در هر دو حاشیه سمت راست و  هايلبه  آوردن پدیدخط براي  طولهايتنظیم  فرآینداز دو طرف، تراز –
ت 



Textمتن    

کد عددي  یك بایستيدر سیستم عامل  استفادهقابل ) character set( کاراکترهايتمامي مجموعه –
استاز فونت مستقل که  باشندمنحصر بفرد داشته 

داردوجود ) character encoding( کاراکترها کدگذاري سازماندهيبراي  استانداردروش دو –

)ASCII(اسکي کد –

) Unicode( یونیکد –



Textمتن    

داردوجود  دیجیتاليسیستم  یكدو روش مختلف براي طراحي فونت ها براي –

) Bitmapped Fonts(نقش بیتي  هايفونت –

) Outline Fonts(خطي  هايفونت –



Textمتن    

) Bitmapped Fonts( بیتینقش  هايفونت 

شود مي استفاده فونت ساخت براي ها پیسکل از بیتي نقش هاي فونت در–

باشد مي فونت از کاراکتر هر ساختار کننده مشخص ها پیکسل از ماتریس یك–

نمود ذخیره را ماتریس این اطالعات توان مي دودویي کدهاي از استفاده با–



Textمتن    

) Bitmapped Fonts( بیتینقش  هايفونت 

مزایا –

دقیق بر ظاهر حروف  کنترل–

نمود ویرایش پیکسلبه راحتي در سطح  میتوانرا فونتها –

معایب –

کنندنمي  پیدا اندازهبه راحتي تغییر حروف –

استنیاز  استفادهنقطه مورد  اندازهمجزا براي هر طرح حروف، شیوه و  بیتهايبه نقش –

سازدمي را محدود  کامپیوترياز متن  استفادهدر  انعطافپذیري–



Textمتن    

)  Outline Fonts(خطي  هايفونت 

 نقشه بیتي، از خطوط و یك با کاراکترهر  ساختارخطي بجاي مشخص کردن  هايفونت –

شودمي  استفادهاز فونت  کاراکتربراي ترسیم هر  هایي دستورالعملمنحني ها و 

outline	فونت	فناوري–
–Adobe	Postscript
–TrueType	



Textمتن    

)  Outline Fonts(خطي  هايفونت 

مزایا –

فونتها  پذیريمقیاس–

است نیازمندکمتري  ذخیرهسازيفضاي به –

معایب –

نیستند ویرایشیکتا قابل  کاراکترهايبراي تولید  دستورات–

میشوند کنترل TrueTypeو  postscriptفونتها تحت لیسانس  خانواده–



Textمتن    

)  Outline Fonts(خطي  هايفونت 

 مپییف بیت توص یك بصورتشده و  پردازشفونت  برداريتوصیف  بایستیفونت ها  اینگونه نمایشدر زمان –

شودمي  گفته) font rasterization(فونت  رسترسازی فرایندتبدیل شود که به این 

از  آنهاکه براي ساخت  باشدمي  Adobe PostScriptرایج ساخت این نوع فونت ها  هاياز فناوري یکي –

شودمي  استفاده) Cubic Bezier(بزیر مکعبي  هايخطوط مستقیم و منحني 

اشاره  OpenTypeو )  Arial مانند( TrueType هايفونت  خانوادهخطي مي توان به  هايانواع فونت  دیگراز –

نمود



Textمتن    

اند  مختلف عرضھ شده ھايجدید براي سیستم عامل  ھايمختلفي براي طراحي فونت  افزارھاينرم –

–FontForge 

–FontCreator

– FontGrabber 

ويژگيهاي متون ديجيتالويژگيهاي متون ديجيتال
  سيستم براي جديد هاي فونت طراحي براي مختلفي افزارهاي نرم!

  به توان مي آنها ميان از كه اند شده عرضه مختلف هاي عامل

FontCreator، FontForge و FontGrabber نمود اشاره.



Textمتن    

 حمل لقاب بندي قالب فرمت دیجیتال، متون بندي قالب  حفظ  براي استفاده  مورد هاي  فرمت از یکي–
باشد مي )Portable Document Format) PDF یا اسناد

 ردیگ  بعبارت  باش مي برنامه  و عامل سیستم از مستقل و شده ابداع Adobe  شرکت توسط فرمت  این–
ماند مي تغییر بدون و شده حفظ ها سیستم تمامي در متن ظاهر

داردنیاز  pdfبراي تبدیل سند به قالب  برنامه یكفایل و  نمایشجهت  خواندن برنامه یكبه –

–Adobe Acrobat Reader ،است رایگان نرمافزاري

–PDFCreator ،باز استمتنمبدل  یك



Textمتن    

را  جدیدي از تعامل ھايمرتبط كرد و شكل  نیزھا  رسانھ دیگرانواع  بادیجیتال را مي توان متون –
آوردبوجود 

، رافیكيگ،متون  ابرمتن،ابررسانھمتون،  سازي، متحرك كاربرمتون بر اساس نظر  رنگبراي مثال تغییر  –
غیرهو  نمودارھاایجاد 

 ھايراحي شده و در ط گرفتھبكار  گرافیكيكھ در ساخت تصاویر  باشندمي  ھایيمتن  گرافیكيمتون –
گیرندقرار مي  استفادهمورد  آموزشيو  تبلیغانيھنري، 



Textمتن    

  Optical Character Recognition(OCR)یا  کاراکترتشخیص نوري –

 کاراکترتشخیص نوري  –

 واژه برنامه كیدر  نراآفایل دیجیتال است که بتوان  یكتبدیل متون تصویري و یا اسکن شده به  فرایند–
کرد ویرایش پرداز

و به  ودهنم شناسایيمتن تصویري را  یك کاراکترهايمي توان  افزارينرم  هاياز سیستم  استفاده با –
نمودمتن حرفي معادل تبدیل 



Textمتن    

)Speech Recognition( گفتار تشخیص–

 دهنده  یلتشک هاي  واژه  شناسایي  براي  را  انسان صحبت الگوهاي  دیجیتال سیستم یك  گفتار  تشخیص در –
کند مي ویرایش قابل متن یك به تبدیل آنرا و کرده تحلیل و تجزیه

 وتي،ص فرمان هاي  سیستم صوتي، گیرهاي  شماره  مانند  صدا بر مبتني  کاربري  هاي  رابط در تکنیك  این–
باشد مي استفاده قابل غیره و روباتها متن، به صحبت مبدل پردازهاي واژه صوتي، مرورگرهاي



Textمتن    

)Speech Synthesis( گفتارتولید –

داده و خیص تش آنرا گفتاريمتن، عناصر  یكسیستم دیجیتال بر اساس  یك نیز گفتاردر تولید  –
کندتولید مي 

شود مي  گفته نیز) Text-to-Speech(این عملیات تبدیل متن به صحبت به –

مي  ینایانناببراي معلولین و یا  چاپيمتون  خواندنسیستم ها  اینگونه کاربردهاياز یکي –
باشد



متن براي وب 

–HTML: hypertext markup language

را مشخص می کنداي رسانهسند و قالب بندي متن یا عناصر  ساختاراست که  تگهایيشامل  –

 میدهد نمایش کاربر کامپیوترها را تفسیر کرده و صفحات را روي  تگ، مرورگر–

html محدودیتهأي–

محدود براي تولید صفحه  تگتعداد –

است آن سخت  بادقیق ظاهر متن، توصیف –

میدهند نمایش، صفحات را متفاوت کامپیوترهاو  مرورگرهابرخي –



متن براي وب 

–Cascading Style Sheets (CSS)
 HTML	براي اضافھايامكان –

میكندجدا  قالببنديصفحھ را از محتواي –

. میكند سادھترصفحھ را  یكنواختو حفظ ظاھري  ویرایش–

–eXtensible HTML	(XHTML) 
 HTMLو  XML	تركیبي از–

–XML ، میكند پشتیباني دادھھا دستكاريبراي  قدرتمندي ھايگزینھاز

–XHTML ،بخشدمي بھبودموبایل  دستگاھھايصفحات را روي  نمایش



فایل های متنی

–.TXT

–.RTF

–.LOG

–.DOCX



تسند استاندارد متنی که شامل متن بدون فرمت اس–

ذخیره سازی ساده تر–

فضای کمتر–

تصحیح ساده تر خطای فایل–

پایین آنتروپیبی نظمی یا –

فایل های متنی
.TXT



–Rich Text Format File

است... ، رنگ و فونتدارای فرمت، –

قابلیت ویرایش توسط اکثر برنامه های پردازش متن–

روش ذخیره سازی–

فایل های متنی
.RTF



ثبت وقایع همراه با تاریخ وقوع آن ها–

ایجاد توسط سیستم عامل یا برنامه های نظارتی–

فایل های متنی
.LOG



تنظیماتشامل متن، تصویر، فرمت متن، سبک و سایر –

بھ شکل مجموعھ ای از فایل ھا و فولدرھای جداگانھ  XML	Openذخیره سازی با استفاده از فرمت –
zip.در یک بستھ فشرده 

فایل های متنی
.DOCX



– .SIG

– .TEX

– .WPS

– .WPD

– .DOC

– .EML

– .LIT

– .MSG

های متنیفایل 

– .ODT

– .PAGES



Imageتصویر  



Imageتصویر  

بصري  هاي نمایشاي از  گسترده دامنه برگیرندهدر –

تصاویر  مثل باشندمي  نالوگآتصاویر  همگيدیجیتال  هايخارج از سیستم تصاویر –

...و  کاغذدست روي  باکشیده شده  هايدر کتابها و مجالت، نقاشي  چاپي

ل شده و در بشکل دیجیتال تبدیتصویر  اسکنراز  استفاده بامعموًال  نالوگآتصاویر –

 شوندذخیره مي  کامپیوتر



شونددیجیتال خلق  بصورت ابتدااز  ممکنست نیزبرخي تصاویر –

کامپیوترتولید شده توسط  گرافیکيتصاویر –

دیجیتال  هاي دوربیناز  استفاده باشده  گرفته هايعکس –

Imageتصویر  

) Pixel( پیکسل 



باشدمي  لپیکسنام  بااش  دهندهاي مستطیلي از اجزاء تشکیل  رایهآتصویر دیجیتال  یك–

اشدبتصویر دیجیتال مي  یكدهي در  درسآواحد مستقل و قابل  کوچکترین پیکسل–

باشدمي ن مختصات آ بامتناظر  پیکسل یك آدرس–

Imageتصویر  

) Pixel( پیکسل 



دهندي تصویر دیجیتال را شکل م یكمستطیل دو بعدي و در کنار هم  یكها معموًال بشکل  پیکسل–

است همراه نیز رنگمشخصه  یك باتصویر معموًال  یكدر  پیکسلهر  –

تصویر ابداع شد  یكبراي توصیف اجزاء  1965در سال  بیلینگزلياولین بار توسط فردریك  پیکسل واژه–

باشدمي  elementو  pictureو ترکیبي از دو کلمه 

Imageتصویر  

) Pixel( پیکسل 



)Image Resolution(وضوح تصویر 

داردتصویر نام ن تصویر، وضوح آ یك هاي پیکسلمجموع تعداد –

عمودي  هاي پیکسلتعداد × افقي  هاي پیکسلتعداد –

باشدعمودي در هر ستون مي  پیکسل 1080افقي در هر سطر و  پیکسل 1920داراي 1920*1080وضوح –

است مگاپیکسل 2حدود ن داشته و در واقع وضوح آ پیکسل 2073600تصویر : 

 باشدبهتر تصویر مي  کیفیت کنندهتضمین  همیشه باالتروضوح –

ويژگي هاي تصوير ديجيتالويژگي هاي تصوير ديجيتال
)Image Resolution(وضوح تصوير 

  نامتصوير آن وضوح تصوير، يك هاي پيكسل تعداد مجموع!
.دارد

عمودي هاي پيكسل تعداد × افقي هاي پيكسل تعداد!

  و سطر هر در افقي پيكسل 1920داراي 1080*1920 وضوح!
  2073600 تصوير :باشد مي ستون هر در عمودي پيكسل 1080

.است مگاپيكسل 2 حدود آن وضوح واقع در و داشته پيكسل

.باشد مي تصوير بهتر كيفيت كننده تضمين هميشه باالتر وضوح!



Pixel Per Inch (PPI) 

–PPI چون  الکترونیکي  دستگاههاي  در   نمایش  وضوح درجه گیري  اندازه  معیار پیکسل  چگالي  یا 

 باشد مي دیجیتال هاي دوربین و کامپیوتري نمایشگرهاي

 سانتي  30.48(  اینچ  12  نآ عرض که  )باشد  مي متر سانتي  38  نمایشگر  قطر  اندازه(  اینچي  15  نمایشگر  یك–

 باشد مي )متر سانتي 22.86( اینچ 9 نآ ارتفاع و )متر

 دو در ppi 85  برابر پیکسلي  چگالي  و داشته را  )XGA  وضوح(  1024x768  وضوح حداکثر  نمایش  توانایي–

دارد عمودي و افقي جهت

باشد مي  ppi 326 داراي نیز )640x960 وضوح( اینچي 3.5 نمایشگر با iPhone 4 مدل همراه تلفن یك–



دارد بستگي نمایشبه وضوح و ابعاد صفحه  نمایشگرهادر  ppiمقدار –

دارند 130تا  67بین  PPIها محدود  LCDو  CRT نمایشگرهايمثال براي –

باشدممکن است  نیز 300دیجیتال تا  هاي دوربینو  همراه هايتلفن  نمایشگرهايمقدار در این –

را تشخیص  باالتربه مقادیر  300از  ppiمقدار  افزایشدر اثر  کیفیت بهبود تواندنمي  چشم میانگینبطور –
دهد

 dot( اشدبمي  همدیگراز  پیکسل سازندهفاصله نقاط  نمایشگرهادر  پیکسل چگالي کنندهمحدود عامل –
pitch( 

باشدمي  میکرومتر 297برابر  dot pitchمقدار ) 1024x768(وضوح  با اینچي  LCD 15 مانیتور یك–

Pixel Per Inch (PPI) 



Pixel Per Inch (PPI) 
ويژگي هاي تصوير ديجيتالويژگي هاي تصوير ديجيتال

Pixel Per Inch (PPI)



Dot Per Inch (DPI) 

باشدمي  پیکسل چگاليمعادل  اسکنرهاو  چاپگرهادر  dpiیا  اینچاصطالح تعداد نقطه در –

–dpi  سلپیکبه ازاي  کاغذشده بر روي  چاپ فیزیکينقاط  چگالي دهندهتصویر نشان  چاپدر زمان 

باشدتصویر مي ن آ هاي

دارند dpi 600تا  dpi 300معمولي درجه وضوحي بین  افشانجوهر  چاپگرهاي–

باشندرا داشته  dpi 1800تا درجه وضوح  توانندمي  نیزلیزري معمولي  چاپگرهاي–

ابعاد تصویر  اینصورتکنیم در  چاپ dpi 200وضوح  بارا  1600x1200وضوح  باتصویر  یك بخواهیم اگر–

بود خواهد اینچ 6در  اینچ 8 کاغذروي 



 CCD  توسط که شود مي بیان  )dpi(  اینچ  هر در ها نقطه تعداد با  نیز  اسکنر  یك  خروجي تصویر کیفیت–

است شده گرفته

کنند مي استفاده dpi 2400 تا dpi 600 وضوح درجات از معمولي اسکنرهاي–

 نآ مپ  بیت تصویر شود اسکن dpi 600  وضوح  درجه با  اینچ  4  در 6  ابعاد با  عکس یك  مثال براي –

3600x2400 بود خواهد پیکسل 

Dot Per Inch (DPI) 



 Imageتصویر  

Aspect Ratio 

داردنام  Aspect Ratioکه به شکل دو عدد بیان مي شود ن نسبت عرض تصویر به ارتفاع آ–

نسبت رایج در  4:3که  باشندمي  16:9و  4:3، 3:2 هايطول به عرض نسبت  هاينسبت  رایجترین–
 باشدعکاسي مي  هاي دوربین

ويژگي هاي تصوير ديجيتالويژگي هاي تصوير ديجيتال
Aspect Ratio

 شود مي بيان عدد دو شكل به كه آن ارتفاع به تصوير عرض نسبت!

Aspect Ratio دارد نام.

 و )1.33( 4:3 ،3:2 هاي نسبت عرض به طول هاي نسبت رايجترين!
.باشد مي عكاسي هاي دوربين در رايج نسبت 4:3 كه باشند مي 16:9



(Color) گرن

باشدمي ن موجود در آ رنگتصاویر تعداد  هاي ویژگي دیگراز –

ه دلیل وجود دارد اما بن در آ رنگ نهایتاست بدین معني که بي  پیوستهدر دنیاي واقعي  رنگيطیف –

استقابل مشاهده محدود  رنگهايانسان، تعداد  چشم هاي ویژگي

 چنینه که ب گرفتها در نظر  پیکسل رنگدو بعدي از مقادیر  رایهآ یكتصویر را مي توان به صورت  یك–

شودمي  گفته نیز) bitmap( مپاي نقشه بیتي یا بیت  رایهآ

) Monochrome( رنگتك تصویر –

) Polychrome( رنگيتصاویر –



 رنگتصویر تك 

شود مي  استفاده رنگ یكو یا درجات مختلف  رنگ یكدر این نوع تصاویر تنها از –

(binary image) باینريیا  دودویيتصویر –

(Gray-Level) خاکستريتصاویر سطح " –



باشدها تنها سیاه یا سفید مي  پیکسل–

ذخیره مي شود 1یا  0بیت  یك با پیکسلهر –

یا تصویر دو سطحي ) black&white image(تصویري، تصویر سیاه و سفید  چنینبه –

)bi-level image (مي شود گفته نیز

 رنگتصویر تك 

 دودوییتصویر  



شوندذخیره مي  خاکستريسطوح مختلفي از  باها  پیسکل–

) 255تا  0بین مقدار (بایت ذخیره مي شود  یكدر  پیکسلهر –

 باشیمداشته  میتوانیمرا  خاکستريحالت سطوح مختلف  256–

سفید و تیره ترین سطح , (R=255,G=255,B=255)شدت بیشترین( خاکستريترین سطح از  روشن–

)   R=0,G=0,B=0کمترین شدت( خاکستري

دارد  سازيکیلوبایت فضاي ذخیره  300نیاز به  640x480وضوح  با خاکستريتصویر درجه  یك–

)307,200=640x480( 

 رنگتصویر تك 

 یخاکستر یا درجه  خاکستریتصاویر سطح  
)GrayScale(



ويژگي هاي تصوير ديجيتالويژگي هاي تصوير ديجيتال
تصوير تك رنگ

 رنگتصویر تك 



 رنگيتصویر 

باشندمجزا مي  هاي رنگها داراي  پیکسلدر این تصاویر –

بیتي 8 رنگيتصاویر –

)High Color(بیتي  16 رنگيتصاویر –

)True Color(بیتي  24 رنگيتصاویر –

) Deep Color( باالتربیتي و  32 رنگيتصاویر –



 رنگعمق 

 ستفادها با) تصویر رنگوضوح درجه (از تصویر  پیکسلبراي هر  استفادهمجزاي قابل  هاي رنگتعداد –

شودمشخص مي  رنگاز عمق 

شود میبیان ) Bit Per Pixel( پیسکلبر حسب بیت بر  رنگعمق –

کندذخیره مي  اطالعاتبیت  یكتنها  پیکسلبراي هر  bpp 1 رنگعمق  باسیاه و سفید تصویر –

باشدمختلف را داشته  رنگ 256یکي از  تواندمي  پیکسلهر  bpp 8 رنگعمق  با رنگيتصویر  یكدر –



شودمي  نامیده نیز HighColorبوده و  رنگ 65536بیتي داراي  16 رنگعمق –

شودمي  نامیده TrueColorو  باشدمي  رنگ 16777216داراي  نیزبیتي  24 رنگعمق –

یعني  RGB درمدل رنگاصلي به سه جزء  رنگبیت معموًال عمق  15از  باالتر هاي رنگعمق براي –

میشودتقسیم  قرمز،سبزوآبي

 هايبیت اختصاص داده مي شود و ترکیب شدت  8اصلي  رنگبیتي به هر سه  24 رنگعمق در –

کرد خواهدرا إیجاد  رنگمیلیون 16.8حدود اصلي مجموعًا یا همان  رنگمختلف این سه 

 رنگعمق 



48بیت یا32(دارندبیت 24بیش از رنگعمق  شودکهمي  استفاده هایيبراي سیستم  عمیق  رنگاصطالح –

) بیت

باشندبیتي مي  16یا  12 رنگ هاي کانالبرخي از این سیستم ها در –

 اضافي در مورد اطالعاتبراي بیان اضافي  هايبیتي است و بیت  24 همچنان رنگ اطالعات دیگربرخي در –

 شوندمي  استفادهشود مي  گفته نیز )Alpha Channel(لفا آ کانالن به آکه  شفافیت مانند پیکسل

 رنگعمق 



ويژگي هاي تصوير ديجيتالويژگي هاي تصوير ديجيتال
عمق رنگ

4 bits (16 colors) 8 bits (256 colors)

 رنگعمق 



)Image Compression(تصویر  سازيفشرده 

Bytes/Pixel 3 رنگو عمق  400x251وضوح  با دیجیتاليتصویر  یك–

Image Size= 400 * 251 * 3=294.1 KB

 دهندمي  کاهشفایل تصویر را  اندازه سازيفشرده  هايروش –



سازيفشرده  هايانواع روش –

) LossLess(اتالف داده ها بدون –

 PNG  ،GIF  ،BMP ،PCX( یابدمي  کاهشفایل  اندازهتصویر،  کیفیت کاهشبدون –
) TIFFو 

)Lossy(اتالف داده ها  با–

را  شوندنمي  دیدهرا که  اطالعاتيکرده و  استفادهانسان  چشم هاي محدودیتاز  –
) JPEG( یابدمي  کاهشکمي  کیفیت بنابراینو  نمودهحذف 

)Image Compression(تصویر  سازيفشرده 



)Image Compression(تصویر  سازيفشرده 

ويژگي هاي تصوير ديجيتالويژگي هاي تصوير ديجيتال
)Image Compression(فشرده سازي تصوير 

 به بستگي تصوير يك براي مناسب سازي فشرده روش يك انتخاب!
 نوع و تصوير محتواي ،)رنگي خاكستري، درجه سفيد،/سياه( تصوير نوع

.دارد )غيره و پزشكي عكاسي، هاي دوربين وب، سرگرمي،( آن استفاده



)Image Quality(تصویر  کیفیت

 اندازهویر تصل از حالت ایده آن فایل تصویري دیجیتال بر اساس تفاوت آ یك کیفیت–

شودمي  گرفته

مشخص ن آ JPEG سازيخروجي فشرده  بابعنوان مرجع  غیرفشردهتصویر  یك مقایسهمثال براي –

استتصویر فشرده شده  کیفیت کننده

،  سازيه نحوه فشرد عبارتندازتصویر  یك کیفیتدر  تاثیرگذار پارامترهاياز برخي –

رنگوضوح تصویر و عمق 



بیتی 24 رنگيتصاویر 

 RGBسه بایت نشان داده مي شود که معموال این سه بایت از سه جزء  با پیکسلبیتي هر  24 رنگيتصویر  یكدر –

استتشکیل شده 

ممکن  رنگ 256x256x256=16,777,216یکي از  پیکسلهر  بنابراین دارند 255تا  0از این اجزاء مقداري بین  یكهر –

داردرا 

)سازيفشرده دون (دارد  سازيکیلوبایت فضاي ذخیره  921.6نیاز به  640x480ابعاد  بابیتي  24 رنگيتصویر  یك–

– 

قدار م یك پیکسلبایت اضافه براي هر  یكکه این  شوندبیتي ذخیره مي  32 بصورتدر واقع  بیتي  24تصاویر اغلب –

 شفافیت اطالعات نگهدارين اصلي آ کاربردهايمي کند که یکي از  نگهداريرا ) آلفا( αاسم اضافي به 

)Transparency (باشدمي  پیکسل



 رنگ  اطالعات  بیت 8  تنها پیکسل  هر به حافظه در جویي صرفه براي ها سیستم از بسیاري  در–

شود مي داده اختصاص

 ابعاد با  )GIF  فرمت با  تصادیر  مانند(  رنگي  بیتي 8  تصویر یك  براي نیاز مورد سازي  ذخیره  فضاي–

640x480 باشد مي کیلوبایت 300 برابر

 اطالعات  ذخیره براي  )Palette Table(  پلت  جدول یا رنگ  جستجوي  جدول از بیتي 8  رنگي  تصاویر  در–

دارد خود در را بیتي 24 رنگ یك نآ از خانه هر که شود مي استفاده رنگ

 جوجست  جدول هاي  خانه از یکي به اندیس  یك  استفاد مورد بایت هر ها، پیکسل  رنگ  ذخیره  بجاي–

 Indexed  (  شده اندیس  هاي  رنگ  ها، رنگ  نوع این به  بنابراین  و شود مي ذخیره پیکسل  هر براي

Color( شود مي گفته

بیتی 8 رنگيتصاویر 



تصاویر رنگ کاهش

 انهم یا  )سازي  رقمي(سازي  کمي تصویر، یك  در شده استفاده  مجزاي هاي  رنگ  تعداد کاهش  فرایند–
 شود مي نامیده (Color Quantization) رنگ نمودن کوانتیزه

 و سفید و سیاه به رنگي  یا و خاکستري  درجه تصاویر تبدیل به توان مي رنگ  کاهش  هاي  نمونه جمله  از–
نمود اشاره بیتي 8 به بیتي 24 رنگي تصاویر تبدیل نیز

 دود،مح رنگ  تعداد با  نمایشگرهاي  در مشاهده بمنظور تصاویر رنگ  کاهش  در ها تکنیك این  کاربرد–
 رنگ  256  به  محدود(  GIF  فایل فرمت با  تصاویر ذخیره و وب  درصفحات  کمتر حجم با  تصاویر قراردادن

 باشد مي )مختلف



تصاویر رنگ کاهش
كاهش رنگ تصاويركاهش رنگ تصاوير

24 bits image 3 bits image



Median-Cut لگوریتما–

دسته هر در گیری میانگین و تصویر هاي رنگ بندي دسته –

)Dithering( ها پیکسل ترکیب هاي تکنیك–

نیستند موجود پلت جدول یك در که باشد مي هایي رنگ سازي شبیه –

تصاویر رنگ کاهش



تصویر را  يها پیکسلکه که نست آ باینريبه  خاکستريتصویر درجه  یكساده براي تبدیل  راهکار یك–

بعنوان ) خاکستريدرجات  میانه( 128عدد  با نراآ خاکستريکنیم و مقدار درجه  بررسيسطر به سطر 

نمائیم مقایسه) Threshold( آستانه یك

مائیمنسفید را انتخاب مي  رنگبود  بزرگتر اگرمشکي و  رنگن از این عدد بود براي آ کوچکتر اگر –

تصاویر رنگ کاهش



تصاویر رنگ کاهش

كاهش رنگ تصاويركاهش رنگ تصاوير

Threshold

Dithering


