
نور و رنگ



رنگنور، طیف مرئي و 

دارد چشمتوسط  دریافتي نورهايکیفي است که مغز ما از درکي  رنگ–

نور ن ي آخروج میکندعبور  شیشهايمنشور  یكکشف کرد که وقتي نور خورشید از میان نیوتن –

دمیباشبنفش تا قرمز  محدودهدر  رنگهااز  پیوستهايسفید نیست، بلکه شامل طیف 

باشدمي  رنگنور، اساس علم توصیف –



رنگنور، طیف مرئي و 

ده از نور منعکس ش ماهیت، بر اساس میکند دریافتاي  شيانسان از  چشمکه  هایي رنگبه طور کلي –

میشود معین شيآن 

میباشد الکترومغناطیسيدر طیف امواج  باریکينور مرئي، نوار نسبتًا –

مشخص مي شود ) wavelength( موجشتوجه به طول  بانور مرئي  رنگ–



باشد مي موج طول زیادي تعداد از ترکیبي نور منابع اکثر–

 است مرئي موج طول محدوده  در که را بخشي تنها انسان  چشم–
بیند مي

 ایلمتم بلند  هاي  موج طول و  بيآ به متمایل کوتاه هاي  موج طول –
باشند مي قرمز به

نور، طيف مرئي و رنگنور، طيف مرئي و رنگرنگنور، طیف مرئي و 
.باشد مي موج طول زيادي تعداد از تركيبي نور منابع اكثر!

 مي است مرئي موج طول محدوده در كه را بخشي تنها انسان چشم!
 بلند هاي موج طول و آبي به متمايل كوتاه هاي موج طول .بيند

.باشند مي قرمز به متمايل



استنانومتر  700تا  400طیف نور مرئي داراي طول موجي بین حدود  الکترومغناطیسيموج –

 هستندقرمز  مادونامواج  700از  بیشترطول موج  باو امواج  ماورابنفشامواج  400موج کمتر از طول –

)spectral power distribution(نور معمولي طیفي  انرژيتوزیع –

 موجشنور در هر طول  انرژيمیزان  –

نور، طيف مرئي و رنگنور، طيف مرئي و رنگرنگنور، طیف مرئي و 
  حدود بين موجي طول داراي مرئي نور طيف الكترومغناطيسي موج!

.است نانومتر  700 تا 400

 بيشتر موج طول با امواج و ماورابنفش امواج 400 از كمتر موج طول!
.هستند قرمز مادون امواج 700 از

spectral( طيفي انرژي توزيع! power distribution( نور 
موجش طول هر در نور انرژي ميزان :معمولي



انسان بینایي

کند مي عمل دوربین یك همچون انسان چشم–

کنند مي متمرکز )retina( شبکیه روي بر را تصویر چشم هاي عدسي–

باشد مي )cones( مخروطي و )rods( اي استوانه بینایي سلولهاي از اي مجموعه شامل شبکیه–

 صویريت و شوند  مي فعال باشد  کم نور میزان زمانیکه  و بوده نور هاي  فوتون به حساس اي استوانه  هاي  سلول–
کنند مي تولید را خاکستري درجه

 کم رنگ  به نسبت  نهاآ حساسیت  و باشند  مي  میلیون  92  حدود در نور گیرنده  اي استوانه  هاي  سلول  تعداد–
است

 ره و داده نشان واکنش  زیاد روشنایي  در واقع در و شده عمل وارد مخروطي سلولهاي  باالتر  نور سطوح  براي–
 کنند مي تولید سیگنال یك کدام

بينايي انسانبينايي انسان
 طول با نورهاي به حساس كه دارد وجود مخروطي سلول نوع سه!

  و )M( متوسط موج طول با نورهاي به حساس ،)S( كوتاه موج
  سلول نوع سه اين .باشد مي )L( بلند موج طول با نورهاي به حساس

  و )G( سبز نور به حساس ،)B( آبي به حساس هاي سلول را
.نامند مي نيز )R( قرمز نور به حساس

 ميليون 6.5 درحدود ها سلول اين تعداد!

  رنگ به نسبت آنها حساسيت و باشند مي   

.است باال   



داردسه نوع سلول مخروطي وجود –

)B(بي آحساس به  یا) S(کوتاه موج طول  با نورهايبه حساس –

) G( سبزحساس به نور یا  )M(طول موج متوسط  با نورهايبه حساس –

) R(حساس به نور قرمز  یا باشدمي ) L( بلندطول موج  با نورهايبه حساس –

 رنگنسبت به نها آ حساسیتو  باشندمي  میلیون 6.5 درحدوداین سلول ها تعداد –
باال است 

انسان بینایي



انسان بینایي

بينايي انسانبينايي انسان



 چشمطیفي  حساسیت

دارد بینایيطیف  نمودار میانهبه نور را در  حساسیت بیشترینانسان  چشم–

 تاثیردرجه -روشنایياست که تابع  چشمکلي  حساسیت دهندهنشان  چیننقطه  باترسیم شده  نمودار–
نام دارد 

حساسيت طيفي چشمحساسيت طيفي چشم
 بينايي طيف نمودار ميانه در را نور به حساسيت بيشترين انسان چشم!

.دارد

 چشم كلي حساسيت دهنده نشان چين نقطه با شده ترسيم نمودار!
.دارد نام تاثير درجه-روشنايي تابع كه است



تصویر  گیريشکل 

 رنگ  نآ موج طول محدوده  در نوري موجهاي طول ،شوند  مي دیده  سبز  مثالً   رنگ  یك  به که اشیائي–
 ولط  سایر در موجود انرژي  بیشتر  که حالي در ،میکنند  منعکس را  )سبز  براي نانومتر 570  تا  500(

کنند مي جذب را موجها

شكل گيري تصويرشكل گيري تصوير
 موج هاي طول ، شوند مي ديده )سبز مثالً( رنگ يك به كه اشيائي!

  )سبز براي نانومتر 570 تا 500( رنگ آن موج طول محدوده در نوري

 طول ساير در موجود انرژي بيشتر كه حالي در ، مي كنند منعكس را

. مي كنند جذب را موج ها



رنگینی نمودار

) chromaticity diagram( رنگیني نمودار–

داردنام  نیز) spectrum locus( رنگهندسي طیف مکان –

در طول نها آ) chrominance( روشنایيرا بدون توجه به ) luminance( رنگینيمقادیر –

دهدموجهاي مرئي نشان مي 



نانومتر را بھم  700و  400طیف مرئي یعني  انتھایيشكل كھ نقاط  پایینيخط –
داردنام  ارغوانيخط  سازدمتصل مي 

نام ) white point( وجود دارد نقطھ سفید  رنگیني نمودار میانھكھ در  Eنقطھ –
است 1برابر  آنداشتھ و تمام مقادیر توزیع طیف 

رنگینی نمودار

نمودار رنگينينمودار رنگيني



 Gamut رنگحیطه 

مقدار  یك داشتن بارا  نمایش دستگاهمستقل از  هاي رنگروابط ریاضي مي توان  یکسرياز  استفاده با–

نمود، ایجاد هستند نمایش دستگاهبه  وابستهکه  RGB رنگتوسط مقادیر ، )x,y( رنگیني

مي  چشم گرچه دیگر بعبارت، شد خواهدمنفي  RGBمقادیر حاصل براي  گاهيکه  اینجاستمشکل –

باشدنمي  نمایشگربر روي  نمایشرا درك کند اما قابل  رنگن آ تواند

است) out of gamut( نمایش محدودهخارج از  رنگ –

مي شود  گفته) gamut( رنگحیطه ، نمایشگر یكبر روي  نمایشقابل  هاي رنگمجموعه کلیه به –



 Gamut رنگحیطه 

GamutGamut



) Color Models( رنگ هایمدل 

موعه مج بصورت رنگهامدل ریاضي انتزاعي براي توصیف  یك، رنگمدل –
باشدمي اعداد اي از 

)Color Space( رنگفضاي –

که معموًال به صورت هندسي  رنگمدل  یكحاصل شده از  هاي رنگبه مجموعه –
 گرددمي  ارائه



 CIEUVWو  CIELAB ،CIELUV ،CIE 1931XYZ مانند CIE هايمدل –

شودمي  استفادهتصویري  پیشرفته هاي ویرایشو  رنگمطالعه علمي براي –

 Adobe Wide Gamutو  AdobeRGB ،sRGB مانند RGB هايمدل –

شودمي  استفادهتصویر  ویرایش افزارهايو نرم  نمایشگرهادر  –

CMYKمدل  –

شود مي  استفاده چاپدر صنعت  –

xvYCCو  YCbCr ،YPbPr ،YUV ،YIQ مانند رنگ-روشنایيبر  مبتني هايمدل –

شوندمي  استفاده ویدئوتصویر و  سازيو فشرده  ویدئو هاي سیگنالدر انتشار  –

 HSBو  HSL ،HSV مانند رنگاشباع -رنگمایهبر  مبتني هايمدل –

  رنگ هاینواع مدل ا



)Additive( افزایشي رنگمدل –

شودمي  استفادهها  رنگاصلي براي تولید سایر  رنگاز سه  افزایشي رنگدر مدل  –

باشندمي بي و آ سبزاصلي قرمز،  هاي رنگ RGBمدل در براي مثال  –

روزه اي و فی ارغوانيثانویه زرد،  رنگسه مقدار مساوي باعث تولید  بااصلي  رنگاز این سه  رنگدو ترکیب –
شد خواهد

 سازدسفید را تولید مي  رنگ نیزمقدار مساوي  بااصلي  رنگسه ترکیب –

) Color Models( رنگ هایمدل  ))Color ModelsColor Models((مدل هاي رنگ مدل هاي رنگ 
  سه از افزايشي رنگ مدل در :)Additive( افزايشي رنگ مدل!

 مثال براي .شود مي استفاده ها رنگ ساير توليد براي اصلي رنگ

 .باشند مي آبي و سبز قرمز، اصلي هاي رنگ RGB مدل در
 توليد باعث مساوي مقدار با اصلي رنگ سه اين از رنگ دو تركيب

 سه تركيب .شد خواهد اي فيروزه و ارغواني زرد، ثانويه رنگ سه

.سازد مي توليد را سفيد رنگ نيز مساوي مقدار با اصلي رنگ



)Subtractive(تفاضلي  رنگمدل –

 گرنباعث تولید ن اصلي در آ هاي رنگوجود دارد و ترکیب ) سفید رنگ(نور که در این مدل فرض مي شود  –
شد خواهدسیاه 

گیردقرار مي  استفادهمورد  چاپکه در صنعت  باشدمي  CMYمدل تفاضلي  هاينمونه از مدل  یك –

) Cyan(و فیروزه اي ) Magenta( ارغواني، )Yellow(زرد از  عبارتنداصلي  هاي رنگاین مدل، در –

) Color Models( رنگ هایمدل 
))Color ModelsColor Models((مدل هاي رنگ مدل هاي رنگ 

  شود مي فرض مدل اين در :)Subtractive( تفاضلي رنگ مدل!
  آن در اصلي هاي رنگ تركيب و دارد وجود )سفيد رنگ( نور كه

  تفاضلي هاي مدل از نمونه يك .شد خواهد سياه رنگ توليد باعث
  مي قرار استفاده مورد چاپ صنعت در كه باشد مي CMY مدل
 ،)Yellow( زرد : از عبارتند اصلي هاي رنگ مدل، اين در .گيرد

.)Cyan( اي فيروزه و )Magenta( ارغواني



اشاره کرد که در نقاشي سنتي بکار رفته و  RYB رنگبه مدل توان تفاضلي مي  هاي رنگمدل  دیگراز –
بياز قرمز، زرد و آ عبارتندن اصلي آ هاي رنگ

) Color Models( رنگ هایمدل  ))Color ModelsColor Models((مدل هاي رنگ مدل هاي رنگ 
  مي تفاضلي هاي رنگ مدل ديگر از : )ادامه(تفاضلي رنگ مدل!

  و رفته بكار سنتي نقاشي در كه كرد اشاره RYB رنگ مدل به توان
  .آبي و زرد قرمز، از عبارتند آن اصلي هاي رنگ



مکمل های رنگ–

دارندرار ق همدیگردر نقطه مقابل  رنگیني نمودارسفید در که نسبت به نقطه  رنگ،دورنگي هاي درمدل–

 تهساخ دیگراصلي  رنگفرعي که از ترکیب دو  رنگ یكاصلي و  رنگ یك، افزایشي هاي رنگمدل در –
شوندمي  گرفتهمکمل در نظر  هاي رنگشده بعنوان 

مکمل بشمار مي  رنگدو  RGBدر مدل ) قرمزو  سبزترکیب (و زرد بي آ رنگبراي مثال دو  –
روند

شد خواهدسفید  رنگمساوي باعث تولید مقدار  بامکمل  رنگاین دو ترکیب –

) Color Models( رنگ هایمدل 



)luminance( روشنایي–

بیان مي دارد  رنگ گرفتندر نظر بدون انعکاسي از شيء را  یكمیزان نور  –

سیاه به سفید یا  نزدیکيیا همان درجه  تاریکيو  روشني–

)brightness( درخشندگي –

 یك) luminance intensity( روشنایيشده از شدت  دریافتو بعبارتي ادراك  بینایيتوسط سیستم  دریافتيمیزان نور  –
باشدنور مي 

محاسبه است قابل  زیرو توسط رابطه  رنگاصلي  مولفهبر اساس سه  درخشندگيمقدار –

Y=aR+bG+cB 1=a+b+c

c=0.0722و    b=0.7152و     a=0.2126و یا  Y=(R+B+G/(3براي مثال  –

) Color Models( رنگ هایمدل 



 وValue ،Intensity  پارامترهاي  HSB  و HSV ،HSI  هاي  رنگ  هاي  مدل در–
Brightness باشند مي درخشندگي میزان دهنده نشان

)Chromaticity( رنگیني–

باشد مي آن روشنایي میزان گرفتن نظر در بدون چشم توسط نور یك از شده دریافت رنگ مقدار –

 شود مي توصیف رنگ اشباع و رنگمایه پارامتر دو توسط رنگیني–

) Color Models( رنگ هایمدل 

))Color ModelsColor Models((مدل هاي رنگ مدل هاي رنگ 
  پارامترهاي HSB و HSI، HSV هاي رنگ هاي مدل در!

Intensity، Valueو Brightness ميزان دهنده نشان  
 .باشند مي درخشندگي

  نور يك از شده دريافت رنگ مقدار )Chromaticity( رنگيني!
 .باشد مي آن روشنايي ميزان گرفتن نظر در بدون چشم توسط

.شود مي توصيف رنگ اشباع و رنگمايه پارامتر دو توسط رنگيني



)Hue( رنگمایه–

وج را که قوي ترین طول م )خاکستريسیاه، سفید و یا  افزودنبدون ( باشدخالص مي  رنگ یك دهندهنشان  –

دارند رنگن طیف آ محدودهدر 

 هستندمختلف  هاي رنگمایهنمونه از  چندو زرد  ارغواني، نارنجي، بي، آسبزبراي مثال قرمز،  –

تصویر  یكھا در  پیكسل رنگ hueمقدار  جابجایي

) Color Models( رنگ هایمدل 

))Color ModelsColor Models((مدل هاي رنگ مدل هاي رنگ 
  رنگ hue مقدار جابجايي!

:تصوير يك در ها پيكسل    

:تصوير يك در اشباع تغيير!



)Saturation( رنگاشباع –

است) color intensity( رنگ یكشدت ها و درجات مختلف خلوص  دهندهنشان  –

در  گرناشباع ، یابد کاهشن شدت آ زمانیکهدارد اما  باالیيطول موج بوده و شدت  یكخالص تنها داراي  رنگ یك–

شودو تیره تر مي  یافته کاهشن آ

تصویر  یكتغییر اشباع در 

) Color Models( رنگ هایمدل  ))Color ModelsColor Models((مدل هاي رنگ مدل هاي رنگ 
  رنگ hue مقدار جابجايي!

:تصوير يك در ها پيكسل    

:تصوير يك در اشباع تغيير!



تصویر یك) contrast( کنتراست–

 باشدي مدر تصویر ) سیاه( رنگ تاریکترینتا ) سفید( رنگ روشنترینبین  روشنایي هايشدت اختالف  –

تصویردر  سیاهيترین سفید و تیره ترین  روشنمعیاري است براي تشخیص تفاوت موجود میان  کنتراست –

بود خواهد بیشتر نیزن آ شفافیت باشد باالترتصویر  کنتراست چههر  –

است استفادهقابل  نیز رنگيدر تصاویر  رنگاصلي  کانالاز سه  یكبراي هر  کنتراستمفهوم –

) Color Models( رنگ هایمدل  ))Color ModelsColor Models((مدل هاي رنگ مدل هاي رنگ 
 بين روشنايي شدتهاي اختالف :تصوير يك )contrast( كنتراست!

 مي تصوير در )سياه( رنگ تاريكترين تا )سفيد( رنگ روشنترين

.باشد

 روشن ميان موجود تفاوت تشخيص براي است معياري كنتراست!

 تصوير كنتراست چه هر .تصوير در سياهي ترين تيره و سفيد ترين

 هر براي كنتراست مفهوم .بود خواهد بيشتر نيز آن شفافيت باشد باالتر

 .است استفاده قابل نيز رنگي تصاوير در رنگ اصلي كانال سه از يك



RGB رنگمدل 

شودمي ذخیره  RGB رنگاز مدل  استفاده باتصویر  یك رنگ اطالعاتمعموال –

دیجیتال،  هاي دوربین، تصویر اسکنرهاي مانندورودي یا خروجي دیجیتال مختلف  هاي دستگاه–

کننداین مدل کار مي  با همراه هايتلفن  نمایشگرهايو  LCDو  CRT کامپیوتر نمایشگرهاي

را  RGBر مختلف مقادی نمایشي هاي دستگاهبدین معني که  باشدمي  نمایش دستگاهبه  وابستهاین مدل  –

دهند نمایش متفاوتی هايبه شکل  ممکنست

 بینایيستم به سی وابستهنها مي شود که انتخاب آ استفادهبي آو سبزاصلي قرمز،  رنگمدل از ترکیب سه این –

استانسان 

شودمي  رنگ بینهایتاصلي باعث ایجاد  رنگسه این ترکیب  –



باشدمي  RGB رنگمدل ایجاد شده بر اساس  افزایشي رنگ، فضاي RGB رنگفضاي  یك–

شودتعرف مي بي آو  سبزیعني قرمز،  رنگاصلي  پارامترتوسط سه  RGB رنگفضاي هر –

RGBبر  مبتني رنگ فضاهاي رایجترین –

–  sRGB (Standard RGB)

– Adobe RGB 

– Adobe Wide Gamut RGB 

RGB رنگمدل 
RGBRGBمدل رنگ مدل رنگ 

  اساس بر شده ايجاد افزايشي رنگ فضاي ،RGB رنگ فضاي يك!

  سه توسط RGB رنگ فضاي هر .باشد مي RGB رنگ مدل
  مثلث در .شود مي تعرف آبي و سبز قرمز، يعني رنگ اصلي پارامتر

  را ديگري متنوع هاي رنگ توان مي رنگ سه اين به محدود

.داشت

 sRGB از عبارتند RGB بر مبتني رنگ فضاهاي رايجترين!

)Standard RGB(، Adobe RGB وAdobe Wide
Gamut RGB.



 RGBتصویر بر اساس مدل  یك رنگاصلي  کانالسه –

RGB رنگمدل 

RGBRGBمدل رنگ مدل رنگ 
:RGB مدل اساس بر تصوير يك رنگ اصلي كانال سه!



 1996در سال  مایكروسافتو  HP	ھايشركت توسط كھ  باشدمي  RGBمدل  استاندارد رنگفضاي  –
استو صفحات وب  چاپگرھا، مانیتورھادر  استفادهشد و قابل  ارائھ

RGB رنگمدل 

sRGB فضاي 
RGBRGBمدل رنگ مدل رنگ 

 كه باشد مي RGB مدل استاندارد رنگ فضاي : sRGB فضاي!

  و شد ارائه 1996 سال در مايكروسافت و HP هاي شركت توسط

.است وب صفحات و چاپگرها مانيتورها، در استفاده قابل



RGB رنگ مدل در رنگها عددي ارائه–

 تا صفر بین مقداري تواند  مي مولفه  هر که شود مي توصیف  )r,g,b(  تایي  سه توسط رنگ  هر –
باشد داشته را شده تعریف ممکن حداکثرمقدار

 ممکن مقدار 256  ،مولفه  هر بنابراین  ،باشد  مي بایتي  یك  یا بیتي 8  صحیح مقادیر ها  روش  این از  یکي–
 باشد داشته تواند مي

RGBRGBمدل رنگ مدل رنگ RGB رنگمدل 
  سه توسط رنگ هر :RGB رنگ مدل در رنگها عددي ارائه!

  بين مقداري تواند مي مولفه هر كه شود مي توصيف (r,g,b) تايي
  اين از يكي .باشد داشته را شده تعريف ممكن مقدار حداكثر تا صفر

  هر بنابراين باشد، مي بايتي يك يا بيتي 8 صحيح مقادير ها روش

.باشد داشته تواند مي ممكن مقدار 256 مولفه،

RGBRGBمدل رنگ مدل رنگ 
  سه توسط رنگ هر :RGB رنگ مدل در رنگها عددي ارائه!

  بين مقداري تواند مي مولفه هر كه شود مي توصيف (r,g,b) تايي
  اين از يكي .باشد داشته را شده تعريف ممكن مقدار حداكثر تا صفر

  هر بنابراين باشد، مي بايتي يك يا بيتي 8 صحيح مقادير ها روش

.باشد داشته تواند مي ممكن مقدار 256 مولفه،



RGBA رنگمدل 

شود مي استفاده )Transparency( شفافیت نمایش براي )Alpha Channel( لفاآ کانال–

 ترکیب شا زمینه پس  تصویر با  چگونه  تصویر از پیکسل  هر رنگ  که کند مي مشخص بایتي  یك  مقدار  این–
شود دیده نیز اش زمینه پس و رسیده بنظر شفاف حدودي تا تصویر بطوریکه شود،

شود مي گفته )Alpha Compositing( لفاآ ترکیب ،فرایند این به–

شود مي استفاده بیت 32 از پیکسل هر براي مدل این در–

RGBARGBAمدل رنگ مدل رنگ 
Alpha( آلفا كانال! Channel( شفافيت نمايش براي 

)Transparency( شود مي استفاده.  
  از پيكسل هر رنگ كه كند مي مشخص بايتي يك مقدار اين!

  بطوريكه شود، تركيب اش زمينه پس تصوير با چگونه تصوير
  ديده نيز اش زمينه پس و رسيده بنظر شفاف حدودي تا تصوير

Alpha( آلفا تركيب فرايند، اين به.شود Compositing( 
 .شود مي گفته

.شود مي استفاده بيت 32 از پيكسل هر براي مدل اين در!



 بینعددي ( α پیکسلاین لفاي آ کانال نرمال ومقدارCbآنزمینه  پس ورنگCfبرابر پیکسل یك اگررنگ–
باشد )کامل است شفافیت دهندهنشان  یكماتي کامل و مقدار  دهندهکه مقدار صفر نشان  یكصفر و 

آن  زمینه  پس پیکسل رنگو  40%آن  شفافیتو میزان ) 248,98,218( پیسکل یك رنگ اگربراي مثال  –
بابرابر است  رنگترکیب دو  نتیجه اینصورتدر  باشد) 130,152,74(

 کانال با همراه RGBA رنگاز مدل  SVGو  TIFF ،PNG چون برداريو  پیکسليتصویر  هايفرمت  –
کنندمي  پشتیبانيلفا آ

RGBA رنگمدل 
RGBARGBAمدل رنگ مدل رنگ 

  مقدار و Cb آن زمينه پس رنگ و Cf برابر پيكسل يك رنگ اگر!

  مقدار كه يك و صفر بين عددي( αپيكسل اين آلفاي كانال نرمال

  شفافيت دهنده نشان يك مقدار و كامل ماتي دهنده نشان صفر

:باشد )است كامل

 ميزان و (248,98,218) پيسكل يك رنگ اگر مثال براي!

 (130,152,74) آن زمينه پس پيكسل رنگ و %40 آن شفافيت

:با است برابر رنگ دو تركيب نتيجه اينصورت در باشد

  و PNG، TIFF چون برداري و پيكسلي تصوير هاي فرمت!

SVG رنگ مدل از RGBA كنند مي پشتيباني آلفا كانال با همراه.

RGBARGBAمدل رنگ مدل رنگ 
  مقدار و Cb آن زمينه پس رنگ و Cf برابر پيكسل يك رنگ اگر!

  مقدار كه يك و صفر بين عددي( αپيكسل اين آلفاي كانال نرمال

  شفافيت دهنده نشان يك مقدار و كامل ماتي دهنده نشان صفر

:باشد )است كامل

 ميزان و (248,98,218) پيسكل يك رنگ اگر مثال براي!

 (130,152,74) آن زمينه پس پيكسل رنگ و %40 آن شفافيت

:با است برابر رنگ دو تركيب نتيجه اينصورت در باشد

  و PNG، TIFF چون برداري و پيكسلي تصوير هاي فرمت!

SVG رنگ مدل از RGBA كنند مي پشتيباني آلفا كانال با همراه.



 CMY رنگمدل 

شود استفادهتفاضلي  رنگمدل  یكاز  باید کاغذجوهر بر روي  چاپبراي –

لیل و بهمین د  سازدرا منعکس مي  سبزقرمز و  نورهايرا از نور سفید کم مي کند و بي نور آزرد، براي مثال جوهر  –
شودمي  دیدهاست که زرد 

اصلي تفاضلي  هاي رنگ–

)Cyan) Cآبي یا فیروزه اي -سبز –

)Magenta) M ارغوانيآبي یا -قرمز –

) Yellow.(یا زرد  سبز-قرمز –

طیف  جهنتیشده و در بي و آ سبزقرمز،  نورهايمقادیر مختلف از این سه جوهر باعث جذب مقادیر متفاوت ترکیب –
بود خواهدبه این شکل قابل تولید متنوعي  هاي رنگ



 CMY رنگمدل 

CMYCMYمدل رنگ مدل رنگ 



شد  خواھداي تیره تولید قهوه  یکرنگوقات ا دراغلبYوM،Cرنگسه  باترکیب–

 دباشاین سه جوهر به صرفه تر مي  نمودناز ترکیب  چاپاز جوهر سیاه خالص در صنعت  استفاده–

. یا همان جوهر مشکي است) Key( کلید دهندهنشان  Kمقدار  CMYK رنگمدل در –

CMYCMYمدل رنگ مدل رنگ  CMY رنگمدل 
  قهوه رنگ يك اوقات اغلب در Y و C، M رنگ سه تركيب با!

.شد خواهد توليد تيره اي

  اين نمودن تركيب از چاپ صنعت در خالص سياه جوهر از استفاده!

.باشد مي تر صرفه به جوهر سه

  يا )Key( كليد دهنده نشان K مقدار CMYK رنگ مدل در!

.است مشكي جوهر همان

CMYCMYمدل رنگ مدل رنگ 
  قهوه رنگ يك اوقات اغلب در Y و C، M رنگ سه تركيب با!

.شد خواهد توليد تيره اي

  اين نمودن تركيب از چاپ صنعت در خالص سياه جوهر از استفاده!

.باشد مي تر صرفه به جوهر سه

  يا )Key( كليد دهنده نشان K مقدار CMYK رنگ مدل در!

.است مشكي جوهر همان



 CMY رنگمدل 
CMYCMYمدل رنگ مدل رنگ 



YUV رنگمدل 

انداز هم مجزا شده ) chrominance( رنگو ) luminance( روشنایياین مدل بخش در –

اشدبمي  رنگو  روشنایيبه انسان نسبت  چشم واکنشاز این مدل ها متفاوت بودن  استفادهدلیل –

گرفتقرار  استفادهمورد  PAL استاندارددر  نالوگآ تلویزیوني هايبراي سیستم  ابتدادر  رنگمدل این –

شودمي  استفادهدیجیتال  ویدئويبراي  CCIR 601 استاندارددر  نیزن اي از آنسخه –

YUVYUVمدل رنگ مدل رنگ 
  رنگ و )luminance( روشنايي بخش مدل اين در!
)chrominance( اند شده مجزا هم از.

  نسبت انسان چشم واكنش بودن متفاوت ها مدل اين از استفاده دليل!
.باشد مي رنگ و روشنايي به
  در آنالوگ تلويزيوني هاي سيستم براي ابتدا در رنگ مدل اين!

  در نيز آن از اي نسخه .گرفت قرار استفاده مورد PAL استاندارد
CCIR استاندارد .شود مي استفاده ديجيتال ويدئوي براي 601

U = B− Y 
V = R− Y 



 باشدمي  خاکستريهمان درجه برابر  روشنایي، مقدار R=G=Bکه  خاکستريدرجه  هاي پیکسلبراي –
دیگر بعبارت

کنندمي  استفاده Yبخش تنها از  ویدئویي هاي سیگنال نمایشسفید براي -سیاه هاي تلویزیون–

داردتصویر را در خود  اطالعاتاست و همه بي و آ سبزقرمز،  رنگترکیبي از سه  Yواقع در –

است  خاکستری میزانY یا) luminance(درخشندگی–

YUV رنگمدل 

YUVYUVمدل رنگ مدل رنگ 
  روشنايي مقدار ،R=G=B كه خاكستري درجه هاي پيكسل براي!

:ديگر بعبارت باشد مي خاكستري درجه همان برابر

 از تنها ويدئويي هاي سيگنال نمايش براي سفيد- سياه هاي تلويزيون!

  سبز قرمز، رنگ سه از تركيبي Y واقع در .كنند مي استفاده Y بخش

.دارد خود در را تصوير اطالعات همه و است آبي و



YUV رنگمدل 

YUVYUVمدل رنگ مدل رنگ 



 47 سیستم های چندرسانه ای

 YUVمدل رنگ 

Y 

 تصویر اصلی

U V 

YUV رنگمدل 



YIQ رنگمدل 

گیردقرار مي  استفادهمورد  NTSC استاندارد با نالوگآ هأي تلویزیوندر  رنگاین مدل –

درجه  33به مقدار  Vو  Uبه نسبت  Qو  Iاست اما مقادیر  YUVمشابه مدل  Y سیگنالمحاسبه نحوه –
اندکرده  پیدادوران 

 ترنزدیکانسان  بینایيدر سیستم  رنگادراکي  هاي حساسیتبه  YUVنسبت به مدل  رنگمدل این –
داردشفاف تري  هاي رنگاست و 

YIQYIQمدل رنگ مدل رنگ 
 NTSC استاندارد با آنالوگ هاي تلويزيون در رنگ مدل اين!

.گيرد مي قرار استفاده مورد

 Q و I مقادير اما است YUV مدل مشابه Y سيگنال محاسبه نحوه!
.اند كرده پيدا دوران درجه 33 مقدار به V و U به نسبت

  رنگ ادراكي هاي حساسيت به YUV مدل به نسبت رنگ مدل اين!
 .دارد تري شفاف هاي رنگ و است نزديكتر انسان بينايي سيستم در



YIQ رنگمدل 

YIQYIQمدل رنگ مدل رنگ 



YIQ رنگمدل 
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  YIQمدل رنگ 

I Q 



YCbCr رنگمدل 

مورد ) ویدئومجزا براي  سیگنالسه ( componentدیجیتال  ویدئوهاي استاندارددر  رنگاین مدل –
گیردقرار مي  استفاده

شودمي  استفاده MPEG ویدئوي سازيو فشرده  JPEGتصویر  سازياز این مدل در فشرده  –

 Cb=Cr=128: داشت خواهیم خاکستريدرجه  رنگ یكبراي –

YCbCrYCbCrمدل رنگ مدل رنگ 
 component ديجيتال ويدئوهاي استاندارد در رنگ مدل اين!
.گيرد مي قرار استفاده مورد )ويدئو براي مجزا سيگنال سه(
  سازي فشرده و JPEG تصوير سازي فشرده در مدل اين از همچنين!

.شود مي استفاده MPEG ويدئوي
Cb=Cr=128 :داشت خواهيم خاكستري درجه رنگ يك براي!



YCbCr رنگمدل 

YCbCrYCbCrمدل رنگ مدل رنگ 



 Component  نالوگآ  هاي  سیگنال  در که است مدل این  نالوگآ  نسخه YPbPr  رنگ  مدل–
شود مي استفاده

 Pr  و  )B-Y(  روشنایي  و  بيآ بین تفاوت سیگنال  Pb  ،روشنایي  سیگنال  Y  مدل این  در–
باشد مي )R-Y( روشنایي و قرمز بین تفاوت سیگنال

 استفاده  SECAM  تلویزیوني  استانداردهاي  در و بوده YPbPr  مشابه نیز  YDbDr  رنگ  مدل–
شود مي

YCbCr رنگمدل 



HSL و HSV رنگ هايمدل 

 )HSV (Hue, Saturation, Value  و )Hue, Saturation, Lightness) HSL  رنگ  مدل دو–
  یيروشنا  و اشباع ،رنگمایه  پارامترهاي  با  نراآ  رنگ  اصلي مولفه  سه از استفاده  بجاي

 کنند مي توصیف

 دشون بندي دسته تري مناسب شکل به بینایي ادراك لحاظ از ها رنگ مدل دو این در–

 و تندیاف  توسعه کامپیوتري  گرافیك  هاي  برنامه  در استفاده  جهت 1970  دهه در مدل دو  این–
رندگی مي قرار استفاده مورد تصویر ویرایش افزارهاي نرم در رنگ انتخاب هاي جعبه در



 HSL و HSV رنگ هايمدل 

–HSL  شود می تشکیلاز سه بخش

اصلي رنگبراي تعیین ) Hue( رنگمایه–

 رنگبراي تنظیم میزان شدت ) Saturation( رنگخلوص اشباع یا –

 درخشندگيبراي ) Lightness( روشنایي–

– 

–HSV و مقدار  رنگ، اشباع رنگمایهاز سه بخش  نیز)Value ( براي
 نمایدمي  استفاده درخشندگي

HSLHSLو و   HSVHSVمدل هاي رنگ مدل هاي رنگ 
!HSL رنگمايه بخش سه از )Hue( اشباع اصلي، رنگ تعيين براي 
  و رنگ شدت ميزان تنظيم براي )Saturation( رنگ خلوص يا

 .كند مي استفاده رنگ درخشندگي براي )Lightness( روشنايي
HSV مقدار و رنگ اشباع رنگمايه، بخش سه از نيز )Value( براي 

.نمايد مي استفاده درخشندگي



color picker)  (رنگابزار انتخاب  یكدر  HSL مولفهسه  محدوده–

 HSL و HSV رنگ هايمدل 
HSLHSLو و   HSVHSVمدل هاي رنگ مدل هاي رنگ 

color( رنگ انتخاب ابزار يك در HSL مولفه سه محدوده!
picker(:



 یك  کنید فرض اگر  که  ستاآن کنند  مي حل  رانآ مدل دو این و داشته RGB  مدل که مشکالتي از یکي–

 نراآ  رنگ  شدت بخواهیم  و باشیم  داشته  RGB)217,118,33(  مقادیر  با  نارنجي  مانند  دلخواه  رنگ

 RGB)186,132,92(  بصورت  را  رنگ  مولفه  سه هر بایستي  ،)کنیم  نصف را رنگ  اشباع(  دهیم کاهش

 دهیم تغییر

HSLHSLو و   HSVHSVمدل هاي رنگ مدل هاي رنگ  HSL و HSV رنگ هايمدل 
 مي حل آنرا مدل دو اين و داشته RGB مدل كه مشكالتي از يكي!

  با نارنجي مانند دلخواه رنگ يك كنيد فرض اگر كه آنست كنند
  رنگ شدت بخواهيم و باشيم داشته RGB(217,118,33) مقادير

  مولفه سه هر بايستي ،)كنيم نصف را رنگ اشباع( دهيم كاهش آنرا
.دهيم تغيير RGB(186,132,92) بصورت را رنگ



غلظت و میزان ( رنگاشباع ، )رنگخلوص ( رنگمایه نمودنبدلیل مجزا  HSLو  HSV هاي رنگمدل –
 ها مهیا مي گرافیستو شهودي تري براي مناسب تر این امکان را بشکل  روشنایيو ) رنگشدت 
 سازند

نها آ HSLو معادل  RGBبرخي مقادیر –

HSLHSLو و   HSVHSVمدل هاي رنگ مدل هاي رنگ  HSL و HSV رنگ هايمدل 
  رنگمايه نمودن مجزا بدليل HSL و HSV هاي رنگ مدل!

  و )رنگ شدت و غلظت ميزان( رنگ اشباع ،)رنگ خلوص(

  گرافيست براي تري شهودي و مناسبتر بشكل را امكان اين روشنايي

.سازند مي مهيا ها

:آنها HSL معادل و RGB مقادير برخي!



دیجیتال تصویربرداري هاي دوربین

image sensor(تصویر  سنسورهاياز  استفاده بارا ) ویدئو(تصاویر ثابت یا متحرك  قادرندها  دوربیناین –

 نمایندضبط  الکترونیکي) 

ویر انتخاب تص دستگاه یكمتغیر براي متمرکز کردن نور بر روي  دیافراگم یك بالنز  یكاز عمومًا –

شودمي  استفاده) تصویري سنسورهاي(

کنندمي  کنترل دوربینورود مقدار مناسب نور را به داخل  نیزو شاتر  دیافراگم–

 دارندو شاتر قرار  دیافراگم،  عدسی ترتیببه داخل به  بیروناز  عکاسی دوربیندر –

صویري که ت سنسورهايبه تعداد ) تصویر هاي پیکسلتعداد (دیجیتال  تصویربرداري دوربین یكوضوح –

دارد  بستگي، هستند CMOS Active-Pixel Sensorیا  CCD Sensorعمومًا از نوع 



 CCD عبور کرده و تصویر بروي دوربیننور از لنز  میشودعکس باز  گرفتنبراي  دوربینشاتر  زمانیکه–
شودمتمرکز مي 

دارندرا بر عهده  الکتریکي هاي سیگنالبه  دریافتيوظیفه تبدیل نور  CCD سنسورهاي–

به  تبدیل بایستي دوربینتوسط نها خروجي آ ولتاژو  کنندمي عمل  نالوگآ بصورت CCD سنسورهاي–
شوددیجیتال  اطالعات

مت فر یكدر  نهایتو در  گرفتهقرار  پردازشمورد  دوربیندیجیتال تولید شده در ادامه توسط  هايداده –
ذخیره مي شود  دوربینSD بررویکارتحافظه)RAWیا  JPEG مانند(تصویري 

دیجیتال تصویربرداري هاي دوربین



  اند دهش نالوگآ تصویربرداريدر  استفاده مورد نگاتیو فیلم جایگزین واقع در تصویري سنسورهاي–

شود راجاستخ نیز رنگ اطالعات تا گیرد مي قرار نیز رنگ فیلتر رایهآ یك معموالً  سنسورها این روي بر–

کنند مي تفکیك موج طول اساس بر را نور عموماً  فیلترها این –

 موج طول ،باشد  مي دیجیتال هاي  دوربین  در استفاده  مورد رنگي  فیلتر رایجترین  که Bayer  فیلتر–

کند مي نور سنسورهاي وارد و نموده تفکیك جداگانه بطور را بيآ و سبز قرمز، نورهاي

دیجیتال تصویربرداري هاي دوربین



 این دلیل و دارد قرار  بيآ فیلتر یك  و سبز  فیلتر دو قرمز، فیلتر یك  ،Bayer  فیلتر از 2x2  رایهآ  هر در–
است سبز نور به انسان چشم باالتر حساسیت موضوع

 نیزDemosaicing  الگوریتم  که(  رنگ  یابي  درون  الگوریتم  یك  به سنسورها توسط شده ضبط  اطالعات–
ودش استخراج رنگي تمام تصویر از پیکسل هر روشنایي و رنگ تا شود مي داده )شود مي نامیده

دیجیتال تصویربرداري هاي دوربین
دوربين هاي تصويربرداري ديجيتالدوربين هاي تصويربرداري ديجيتال  

  و سبز فيلتر دو قرمز، فيلتر يك ،Bayer فيلتر از 2x2 آرايه هر در!
  چشم باالتر حساسيت موضوع اين دليل و دارد قرار آبي فيلتر يك

 .است سبز نور به انسان
  يابي درون الگوريتم يك به سنسورها توسط شده ضبط اطالعات!

  مي داده )شود مي ناميده نيزDemosaicing الگوريتم كه( رنگ
 استخراج رنگي تمام تصوير از پيكسل هر روشنايي و رنگ تا شود
.شود



 CCDنمونه سنسور  یك

دیجیتال  هاي دوربیندسته بندي 

) Point-and-Shot دوربینھاي(Compactدوربینھاي

 DSLR (Digital Single Lens Reflex) ھاي دوربین

دوربين هاي تصويربرداري ديجيتالدوربين هاي تصويربرداري ديجيتال  
CCD سنسور نمونه يك!

:ديجيتال هاي دوربين بندي دسته!

)Point-and-Shot هاي دوربين( Compact هاي دوربين!

DSLR )Digital هاي دوربين! Single Lens Reflex(

دیجیتال تصویربرداري هاي دوربین



)Point-and-Shot دوربینهاي(Compactدوربینهاي–

استبسیار ساده  آنهااز  استفادهشده اند و  ارائهماتور آ تصویربرداري کاربردهايبراي –

ندارندرا  پیشرفتهعکاس  هاي قابلیتاز  بسیاري–

 ذخیره مي شود  JPEGفرمت  باها معموًال تصاویر  دوربیناین در –

دیجیتال تصویربرداري هاي دوربین
دوربين هاي تصويربرداري ديجيتالدوربين هاي تصويربرداري ديجيتال  

CCD سنسور نمونه يك!

:ديجيتال هاي دوربين بندي دسته!

)Point-and-Shot هاي دوربين( Compact هاي دوربين!

DSLR )Digital هاي دوربين! Single Lens Reflex(



شوندمي  استفادهدر عکاسي حرفه اي  DSLR هاي دوربین–

بوده و از  ترباال آنهادر تصاویر  کیفیتتصویر،  سنسورهاي بیشتراز تعداد  استفادهمعموًال به دلیل  –

برخوردارند باالیيقدرت زوم 

 غیرفشرده هايکه در این فرمت داده  دارند نیزرا  RAWفرمت  باذخیره تصویر  قابلیتها  دوربیناین –

مستقیمًا ذخیره مي شود  دوربینتصویري  سنسورهاياز  دریافتي

دیجیتال تصویربرداري هاي دوربین

دوربين هاي تصويربرداري ديجيتالدوربين هاي تصويربرداري ديجيتال  
CCD سنسور نمونه يك!

:ديجيتال هاي دوربين بندي دسته!

)Point-and-Shot هاي دوربين( Compact هاي دوربين!

DSLR )Digital هاي دوربين! Single Lens Reflex(



ویدئو
Video



ویدئو

 مي گفته  نیکيالکترو  بصورت  تصاویر از اي دنباله  بازیابي  و انتقال ،پردازش  ضبط، تکنولوژي  به ویدئو–
کند القا بیننده به را تصاویر در حرکت حس بطوریکه شود،

وندش مي داده نمایش سرعت به که شده تشکیل ثابت تصاویري از اي مجموعه از ویدئو بعبارتي–

 یلبدل و اند کرده ثبت را  متحرك  اشیاء موقعیت  تغییر و حرکت از لحظه یك  تصاویر این از یك  هر–
بیند مي مداوم حرکات بشکل را ثابت تصاویر این بیننده )persistence of vision( دید ماندگاري



)motion picture( متحرك تصویر–
 اگر  و ماند مي باقي تصویر شدن ناپدید  از پس  کوتاه مدتي براي شود مي تشکیل چشم  شبکیه در که  تصاویري–

 حس ایجاد عثبا و کند مي پر  را  نهاآ بین زماني فاصله دید  ماندگاري  ،باشد  سریع کافي اندازه  به تصاویر نمایش
 شود مي حرکت از پیوسته جریاني

 مي نامیده  )live-action(  زنده  فیلم  اینصورت  در که باشد  واقعي دنیاي از تصاویري ممکنست  ویدئو–
 دارد نام )animation( انیمیشن اینصورت در که واقعي غیر تصاویر از اي دنباله یا و شود

ویدئو



 ویدئو هايمشخصه 

نالوگآ ویدئوي–
نشان  سیگنالن در ای الکتریکي ولتاژایجاد مي شود که تغییرات  الکتریکي پیوسته سیگنال یكتوسط  –

.باشدمي ) فریم( ویدئوتصاویر متوالي  اطالعات دهنده

دیجیتال ویدئوي–
شودنرخ ثابت خلق مي  با) فریم( دیجیتالياي از تصاویر  دنبالهتوسط  –



 و رداريب  نمونه از استفاده  با  دیجیتال شکل به  نالوگآ  ویدئوي  سیگنال  یك  تبدیل براي–
 Video  که شود مي  گرفته  بکار مخصوصي افزاري  سخت هاي  کارت معموالً  ،نمودن  کوانتیزه

Capture Card دارد نام 

)Frame Rate( ثانیه در ها فریم تعداد یا فریم نرخ–

ثانیه یك یعني زمان واحد در )ویدئو هاي فریم( ثابت تصاویر تعداد –

 ،HDTV)  هاي  سیستم در استفاده  مورد(  50  ،30  ،25  ،)نالوگآ  تلویزیوني  استانداردهاي  در استفاده  مورد(  24–
 .120 و 72

 را محتوا در انيناگه  تغییرات با  ثابت تصویرهاي  از سکانسي  بینندگان  شود مي باعث فریم نرخ بودن  پایین–
باشد نداشته وجود ویدئو در نرم حرکت احساس و کنند تجربه

 ویدئو هايمشخصه 



Video Resolution   ویدئووضوح –
سب حیا بر ) دیجیتال ویدئويدر (افقي و عمودي  هاي پیکسلبر حسب تعداد  ویدئوهر فریم  اندازه–

باشدمي ) آنالوگ ویدئوبراي (افقي و تعداد نمونه ها در هر خط  پویشخطوط تعداد 
• Analog NTSC : 525 scan lines x 858 samples 
• Analog PAL : 625 scan lines x 864 samples 
• Digital NTSC : 720 x 480 pixels
• Digital PAL : 720 x 576 pixels 
• Video CD : 320 x 240 pixels
• DVD,miniDV,Digital Betacam : 720 x 480 pixels 
• HD DVD,BluRay,HDV : 1280 x 720 pixels
• HD DVD,BluRay,HDTV : 1920 x 1080 pixels 
• 4K Digital Cinema : 4094 x 2160 pixels
• IMAX Cinema : 10,000 x 7000 pixels 

 ویدئو هايمشخصه 



)Bit Rate(نرخ بیت –

ت بر و بر حسب بی باشدمي ن دیجیتال در زمان ارسال آ ویدئوي اطالعاتنرخ بیت میزان جریان  –
شودثانیه بیان مي 

رسال مي و یا ا/ دیجیتال ذخیره ویدئويثانیه از  یكکه براي  باشدمي  هایيبیت تعداد بیت نرخ –
شود

 باالتريباند  پهناياست، اما به  باالتر دریافتي ویدئوي کیفیت باشد بیشترمقدار نرخ بیت  چههر –
بود خواهدنیاز  ویدئوبراي ارسال 

شرده نحوه ف همچنیننرخ فریم، وضوح فریم و  چونمختلفي  پارامترهايبه  ویدئو یكبیت نرخ –
دارد بستگي ویدئو هايفریم  سازي

 "Video Conference: 128-384 Kbits/sec " Video CD:  1.25 Mbits/sec
 "DVD:  5 Mbit/sec
 "HDTV: 8-15 Mbit/sec 
 "BluRay:  29.4 Mbit/sec 

 ویدئو هايمشخصه 



مثال–

وضوح فریم  با) ثانیه 3600(ساعت  یك بمدتدیجیتال غیر فشرده  ویدئوي یك –
640x480 25بیت و نرخ فریم  24 رنگو عمق  پیکسل fps ،که براي ذخیره  فضایي

بانیاز دارد برابر است  سازي

 ویدئو هايمشخصه 

pixels per frame = 640*480 = 307,200

bits per frame = 307,200*24 = 7,372,800 = 7.37 Mbits

bit rate = 7.37*25 = 184.25 Mbits/sec

video size = 184.25*3600 = 662,400 = 82.8 Gbytes



 نیزو  سازيحجم ذخیره  کاهشبمنظور  ویدئو سازيیا همان فشرده ) Video Coding( ویدئو کدگذاري–
شودمي  استفادهدیجیتال بر روي شبکه  ویدئوارسال  مدت زمان  کاهش

نیستتمامي فریم ها موثر  سازيبراي فشرده  JPEGاز روش  استفاده–

 بینایيسیستم  هاي محدودیتبوده و از تعدادي از  lossy بصورت ویدئو کدگذاري هاياکثر تکنیك  –
کنندمي  استفادهانسان 

)Spatial(مکاني  افزونگي–

) Temporal(زماني  افزونگي –

ویدئو هايمشخصه 

 سازيفشرده  



)Spatial(مکاني  افزونگي–

دارندمشابهي  رنگمعموًال  ویدئوفریم  یكدر  همسایه هاي پیکسل –

مي توان  JPEG همچونتصویر  سازيفشرده  تکنیکهاياز  استفاده با بنابراین –

را براي هر فریم ) Intraframe Compression(فریمي  درون سازيعملیات فشرده 

دادانجام 

) I-Frame(اصلي  هايفریم  –

مشخصه هاي ویدئو

فشرده سازي  



)Temporal( زماني افزونگي–

دارد کمي رنگ تغییرات معموالً  مجاور هاي فریم در مشخص پیکسل یك –

 است اندك متوالي هاي فریم در تغییریافته اطالعات دیگر بعبارت –

 Interframe(  فریمي میان  سازي  فشرده عملیات توان مي ها فریم بین تفاوت محاسبه از استفاده  با  بنابراین–

Compression( داد انجام را

 )P-Frame( میاني هاي فریم –

ویدئو هايمشخصه 

 سازيفشرده  



کدك –

باشددیجیتال مي  ویدئويبراي  سازي غیرفشردهو  سازيفشرده  الگوریتم یكهر کدك شامي  –

–)Constant Bit Rate(CBR 

تاسعدد ثابتي  ویدئوتعداد بیت براي هر ثانیه از  سازيفشرده  هاي الگوریتمبرخي از در –

 گیرندقرار مي  استفادهمورد  ویدئویي هاي کنفرانس مانند بالدرنگ کاربردهايدر  بیشتر CBR هايروش –

–)Variable Bit Rate(VBR 

باشدنرخ بیت خروجي متغیر مي  ویدئو سازيفشرده  هاي الگوریتمبرخي از در –

 از تعداد بیت) زیادحرکت  با هایيصحنه ( پیچیده هايشده و براي صحنه  بررسي ویدئواین روش ها محتواي در –
شودمي  استفادهکمتري  هايساده تر تعداد بیت  هايو براي صحنه  بیشتر

ویدئو هايمشخصه 

 سازيفشرده  



 نالوگآ ویدئو سیگنالانتقال  استانداردهاي

 Composite استاندارد 

واحد  سیگنال یكهم در  با) luminance( روشنایي سیگنالو ) chrominance( رنگ سیگنالهاي–
شوندترکیب مي 

میباشد)VوUیاQوI(ازدومولفهترکیبي  رنگ–

 گیردر مي قرا استفادهمورد  نیز نالوگآ تلویزیوني سیگنالهايبراي انتشار  استانداردنوع این –
) NTSC استانداردمثال در براي (

استانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو آنالوگاستانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو آنالوگ
CompositeComposite  استاندارداستاندارد!!

  روشنايي سيگنال و )chrominance( رنگ سيگنالهاي!

)luminance( مي تركيب واحد سيگنال يك در هم با 

.شوند

.باشد مي )V و U يا Q و I( مولفه دو از تركيبي رنگ!

  نيز آنالوگ تلويزيوني سيگنالهاي انتشار براي استاندارد نوع اين!

)NTSC استاندارد در مثال براي( گيرد مي قرار استفاده مورد



قرار مي  هاستفادمورد  رنگترکیبي براي  سیگنال یكو  روشنایيبراي  سیگنال یك–
گیرد

 رنگانسان به  چشمکمتر  حساسیت رنگ هاي مولفه نمودناصلي ترکیب علت –
است روشنایينسبت به 

نمود دهاستفاوضوح باال نمي توان  ویدئویي هاي سیگنالدر ارسال  استاندارداین از –

 نالوگآ ویدئو سیگنالانتقال  استانداردهاي

استانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو آنالوگاستانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو آنالوگ  S-Video استاندارد
SS--VideoVideo  استاندارداستاندارد!!

  رنگ براي تركيبي سيگنال يك و روشنايي براي سيگنال يك!

.گيرد مي قرار استفاده مورد

  كمتر حساسيت رنگ هاي مولفه نمودن تركيب اصلي علت!

.است روشنايي به نسبت رنگ به انسان چشم

  باال وضوح ويدئويي هاي سيگنال ارسال در استاندارد اين از!

.نمود استفاده توان نمي



و یا  RGBیعني  رنگاصلي  سیگنالمجزا براي انتقال سه  ویدئویي سیگنالاز سه –
 YIQیا  YUV ،YPbPrبر اساس یکي از مدلهاي  رنگو  روشنایي هاي سیگنال
شودمي  استفاده

اشدبدر سیستم مقصد مي  رنگ سازيبمنظور جدا  راهکارروش مناسب ترین این –

 نالوگآ ویدئو سیگنالانتقال  استانداردهاي

 Component استاندارد
استانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو آنالوگاستانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو آنالوگ

ComponentComponent  استاندارداستاندارد!!
 اصلي سيگنال سه انتقال براي مجزا ويدئويي سيگنال سه از!

  اساس بر رنگ و روشنايي هاي سيگنال يا و RGB يعني رنگ

.شود مي استفاده YIQ يا YPbPr، YUV مدلهاي از يكي

  در رنگ سازي جدا بمنظور راهكار ترين مناسب روش اين!

.باشد مي مقصد سيستم



شودمي  استفاده نالوگآ کامپیوتري نمایشگرهايکه در  باشدمي  Componentنوع خاصي از –

شودبطور مجزا انتقال داده مي  RGBیعني  رنگاصلي  سیگنالسه  استاندارداین در –

شودمي  فرستاده نیز CRT نمایشگر) Vsync(و عمودي ) Hsync(افقي  سازي سنکرونبراي  هایي سیگنال –

 نالوگآ ویدئو سیگنالانتقال  استانداردهاي

استانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو آنالوگاستانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو آنالوگ VGA استاندارد

VGAVGA  استاندارداستاندارد!!
  نمايشگرهاي در كه باشد مي Component از خاصي نوع!

.شود مي استفاده آنالوگ كامپيوتري

  بطور RGB يعني رنگ اصلي سيگنال سه استاندارد اين در!
  سنكرون براي هايي سيگنال همچنين .شود مي داده انتقال مجزا

CRT نمايشگر )VSync( عمودي و )HSync( افقي سازي
.شود مي فرستاده نيز



اس مجزا بر اس ویدئویي سیگنالسه  نیزبوده و در این روش  نالوگآ Component استانداردمشابه –
باشدقابل ارسال مي  YCbCr استاندارد

کندمنتقل  HD هاي تلویزیونرا به  1080pو  720p ،1080i هاي سیگنال تواندمي  استاندارداین  –

 نالوگآ ویدئو سیگنالانتقال  استانداردهاي

استانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو ديجيتالاستانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو ديجيتال Digital Component استاندارد
DigitalDigital  استاندارداستاندارد!! ComponentComponent

  روش اين در و بوده آنالوگ Component استاندارد مشابه!

  قابل YCbCr استاندارد اساس بر مجزا ويدئويي سيگنال سه نيز

  ،720p هاي سيگنال تواند مي استاندارد اين .باشد مي ارسال

1080i 1080 وp هاي تلويزيون به را HD كند منتقل.



 و LCD  دمانن)  دیجیتال  نمایشگرهاي  به باال کیفیت  با  دیجیتال ویدئویي  هاي  سیگنال  ارسال براي–
است شده VGA استاندارد جایگزین و ارائه (دیجیتالي پروژکتورهاي

–DVI  1920  وضوح ازx1200(  VTDH) 3840  تا نمایش  وضوح وx2400  سیگنال  همچنین  و کرده پشتیباني 
شوند مي فرستاده دیجیتال بصورت نآ در RGB رنگ هاي

 نالوگآ ویدئو سیگنالانتقال  استانداردهاي

استاندارد
 Digital Video Interface) DVI (

استانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو ديجيتالاستانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو ديجيتال
DVIDVI  ))DigitalDigital  استاندارداستاندارد!! VideoVideo InterfaceInterface((

  به باال كيفيت با ديجيتال ويدئويي هاي سيگنال ارسال براي!

 )ديجيتالي پروژكتورهاي و LCD مانند( ديجيتال نمايشگرهاي

.است شده VGA استاندارد جايگزين و ارائه

!DVI وضوح از HDTV )1920x1200( تا نمايش وضوح و 

3840x2400 رنگ هاي سيگنال همچنين و كرده پشتيباني  

RGB شوند مي فرستاده ديجيتال بصورت آن در.



دارد همزماندیجیتال را بطور  ویدئويصدا و  اطالعاتامکان ارسال –

 باشدمي  VGAو  Component ،S-Video ،Composite چون آنالوگي استانداردهايبراي  جایگزیني–

4096x2160P) 4Kx2Kشده، وضوح  ارائه 2009در سال  1.4یعني نسخه  استانداردنسخه این خرین آ–
کند مي  پشتیبانيرا ) 

 رنگ هايبر اساس مدل 2160pو  1600p ،1440p ،1080pو  1080i ،720p ویدئوي هاي سیگنالاز –
sRGB  وYCbCr ) کندمي  پشتیباني) بیت 48تا  رنگعمق

 نالوگآ ویدئو سیگنالانتقال  استانداردهاي

استاندارد
 High Definition Multimedia Interface) HDMI (

استانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو ديجيتالاستانداردهاي انتقال سيگنال ويدئو ديجيتال
HDMIHDMI  ))HighHigh  استاندارداستاندارد!! DefinitionDefinition MultimediaMultimedia InterfaceInterface((

  .دارد همزمان بطور را ديجيتال ويدئوي و صدا اطالعات ارسال امكان!

  ،Component چون آنالوگي استانداردهاي براي جايگزيني!
Composite، S-Video و VGA باشد مي.

 شده، ارائه 2009 سال در 1.4 نسخه يعني استاندارد اين نسخه آخرين!

 .كند مي پشتيباني را )4Kx2K )4096x2160P وضوح

 1080p، 1440p، 1600p و 720p، 1080i ويدئوي هاي سيگنال از!
 تا رنگ عمق( YCbCr و sRGB رنگ هاي مدل اساس بر2160p و

.كند مي پشتيباني )بيت 48


