
 ) اداره کل فنی(تولید و فنی معاونت سیمامرکز              

جزوه آموزشی فنی سیما                                  

 3131اردیبهشت  ماه 

 جزوه آموزشی فنی سیما:

 سردبیر:  
 علیرضا جهان پناه

 مسئول اجرایی:          
 فاطمه نجفی

 آرایی: ویرایش و صفحه
 محمد حسن ارجمندی

 هیئت تحریریه: 
فاطمه نجفی، شهناز رسولی،    
علیرضاا حایادری، حااماد          

 سوری ، سارا محمودان

 )عج(نصب و راه اندازی استودیوی ولی عصر
 

که در نزدیکی ساختمان شبکه قرآن قرار دارد و پیش از این یکیی از      -استودیوی ولی عصر    
اندازی   پس از راه   -متر عرض بود 21متر طول و حدود  63های سیما با ابعاد       های انبار   سوله

از نظر آکوستیکی برای تبدیل به استودیو تغییر وضعیت و کاربری یافیت  در             ،شبکة ورزش 
این زمان به دلیل نبود امکانات استودیویی برای تجهیز، از یک دستگاه واحد سییار از واحید        
رپرتاژ برای استفاده از فضای آن بهره برداری می شد که این خود باعث درگیر شدن یکی از  
واحد های سیار شده بود  پس از دستور معاونت محیتر  فی ی سیازمان و تهییة تجهییزات                 

های تولید و پخیش آایاز     استودیویی عملیات نصب توسط اداره کل طراحی و توسعه سیستم      
شد، که در چهار اتاق صدابردار، ت ظیم ف ی تصویر، اتاق کارگردان و ماشین رو  نصب شدند    
در زمان انجا  این پروژه سعی شید تیا در حید امکیان اسیتانداردهای نیصب تجهییزات و                      

های موجود در  مالحظات کاربردی مان د ارتفاع نصب مونیتورها و فاصله آنها و نیز محدودیت    
بر اساس زمان ب دی به پیش رود، ولی متأسفانه بیه دلییل نبیودن          ،نظر گرفته شود و طرح  

دوربین مورد نیاز در سازمان این امر کمی به تأخیر افتاد و پس از آنکه تجهیزات آمیاده شید         
اجیرا    HDاین امر محقق گردید  زیر ساخت کابل کشی این استودیو بر اساس چرخه کاری            

شده وارتباط این استودیو با نودال تولید سیما نیز با فیبر نوری است الز  به ذکیر اسیت کیه       
که قابلیت ارتقاء   MVS6000این استودیو به یک دستگاه میکسر تصویر شرکت سونی مدل   

را دارد مجهز شده است  میکسر صیدا کیه در طیرح اولییه میدل اشیتودر                           HDبه سیستم   
ON Air 2500         در نظر گرفته شده بود برای یکسان سازی استودیوهای معاونیت سییما بیا

جایگزین شد و عملیات ارتقاء نر  افزاری آن نییز توسیط اداره            ON Air3000مدل اشتودر  
که با فرمت   - LDK3000کل ف ی سیما صورت پذیرفت  این استودیو اک ون به سه دوربین     

HD  های واسط مان د روتیر تیصویر و          مجهز شده است و با تغییر سیستم -نیز کار می ک  د
این قابلییت را دارد تیا در           HDتوزیع ک  ده ها و سی ک پالس ژنراتور و دیگر تجهیزات به          
بهره برداری کرد  در پاییان     HDآی دة نزدیک بتوان از این استودیو برای پخش برنامه های    

واحد امور کارش اسی و ارزیابی ف ی اداره کل ف ی سیما پس از تست و انیدازه گییری هیای            
مورد نیاز اقدا  به تحویل گیری این استودیو بر اساس استانداردهای مورد نظیر کیرد  مدییر         
نصب پروژه آقای مه دس اصیلی، ناظر پروژه آقیای مه یدس علیرضیا حییدری و تحوییل              

 اند  گیرندگان خانم مه دس رسولی، خانم مه دس محمودان، خانم طاهری نیا بوده

 مطالب این شماره :
  (4)ویدئو سازی فشرده -  

 مهندس شهناز رسولی 
گیریِ صدا                     پارامترهای اندازه-

 مهندس سارا محمودان
 -  De esser 

 حامد سوری مهندس
 ISAN-  چیست؟   

 مهندس علیرضا حیدری کایدان

 

                      Email : Nashrieh@ymail.com  66526122تلفن:            
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 مهندس شهناز رسولیقسمت چهارم                                           :فشرده سازی ویدئو

 جمعn)(pXیقبلییعنیداده

آید. n)=Y(n)(aXشودتاخروجیمی بهدست

شد.  بهاینترتیباولیندادهپسازکوانتاید 

درگدیدرند.هواردک.گذارآنتروپیمی و شدود

دادهدریافتمی بدعد.ی شودولیبهجای ی

یاولواردکواندتداید رحاصلتفاضلآ باداده

 (predictor)شودیعنیبخشپیشگوییکنن.همی

ایدنیقبلیاست نتیجهدارایداده یاستفادهاز

اسدت کاهشآندتدروپدی)تفاضلدادهها(روش

شد دل پدش دید.ه2همانطورکهدرسمدت

روشدندایدی(نمونهها. شودمی )برایمثالسیگندال

دارایمقادیرین دیکبههمبات رارهایمشابه

شد.ه)آنتروپیزیاد(هستن. ولیسیگنالتفاضلدی

هایزیادوت درارهدایدارایتفاوتسطحداده

استکهبرایک.یدند )آنتروپیکم(غیرمشابه

دونوعکوانتداید ر3آنتروپیمناسباست ش ل

خدطدی رانشا میده. سمتپشکوانتای ر

ورودی استیعنیهموارهبهازایتغییرمقد.ار

اند.ازهaبهمی ا ثابت بده مق.ارخروجینی 

راسدتتغییرمیbثابت سدمدت در یاب. امدا

 کوانتای رغیرخطیاستیعنیدامنةتغییرات

 

 

 
 

تدلد هایقبل ازروشدربخش بد.و  های

اشارهRLC, VLC, DCTسازیوی.ئوبهفشرده

روشکردیم ازروش ندید  اتد ن بدا های

داده(subsampling)برداریفرونمونه توضدیدح

سدازیش. دراینقسمتبهروشدیگرفشرده

"                             م.والسیو ک.پالسیتفاضلی" باات نبهنام
(Differential Pulse Code Modulation)

شد.می گدفدتده پردازیم همانطورکهقب ًنید 

هایتصویریتشابهوبنابراینهمبستدگدیداده

هدای داده تدعد.اد آماریزیادیدارن.یعندی

حد. تدا ت راریزیاداستوبههمینعلدت

بلوکدیاگدرام1ان. ش لزیادیقابلپیشبینی

نشدا  را ک.کنن.هوک.گشایاینسیدسدتدم

ده.:دراینروشک.گذاریبهجایارسدالمی

باX(n)یورودیمستقیمهرداده تفاضلداده

بدهn)(pX  یقبلییدادهمق.ارک.گشاییش.ه

(وپسازکدواندتدید هq(n)دستمیآی.)مق.ار

 )بدلدوک کد.CEش. توسطک.رآنتروپی )

درu(n)شودوخروجیمی آید.  بهدستمی

 ازv(n)طرنگیرن.هاط عاتدریافتدی پدس

شد. بامق.ارپیشدگدویدی  دی .ش. آنتروپی

 2شکل 
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 مهندس شهناز رسولیقسمت چهارم                                              :فشرده سازی ویدئو

 

 

 

 

بدادقدتمی توا تفاوتهایب رگدامندهرا

سازیبیدشتریکمتریکوانتای کردوبهفشرده

ایدنبخدشآنردهدرمدورد تدا دستیافدت 

ایمدرداخلیکفریدمهاگفتهسازیدادهفشرده

نموندده اسددتکدده کدد.کبددوده هددایایاز

ایدنJPEGسازیفریمیفرمتفشرده اسدت 

ثابددتتوسددط تددصاویر بددرای  Jointکدد.ر

Photographic Experts Groupمعرفددیشدد.ه

بدهی دیازفایل  (extension)است پسون. ها

 است  jpg, .jpeg, .jpe  .jif, .jfif, .jfi., حاالت

هایتصاویرثابتکدهازآنجاکهاط عاتفایل

شون.بدهتوسطدوربینهایدیجیتالگرفتهمی

JPEGهستن.لذامراحلک.ین RGBصورت

دارایاندواعJPEGشود)البتهبهترتیبزیرمی

زیددادیاسددتومراحددلزیددرعمومددیتریددن

 هستن.(:

  شکل 1

:  bCrYCبض      RGBتبدیل از فضاای رگض         

شودکهبتوا تب.یلبهاینفضایرن سببمی

سازیبیشتریکردتداکاهدشدادههارافشرده

)بهدلیلحساسیتکیفیتتصویریمشهودنباش.

 بیشترپشمانسا بهروشنایی نسبتبهرن ( 

ازروشفروگموگ  برداری رگ  :     هدایاستفاده

  2:2:2بهجای2:4:4یا2:4:4

بستهبدهفدروها:   تبدیل هرکاگال ب  ماکروبلوک   

اند.ازهبرداریرن مداکروبلوکنمونه هدایهدا

هداان.ازهیماکروبلوک2:2:2متفاوتیدارن.در

8×8 در مدداکروبلوک2:4:4و در8×61هددا و

ان.ازه2:4:4 خواهد.بدود اگدر61×61یآنهدا

هایهدرکاندالدارایتعد.ادصد ی یازداده

بدااط عداتبلوک هانباش.ک.ربقیهناحیدهرا

بدارند مصنوعیپرمی کن. پرکرد لبدههدا

برایمثالسدیاه(درلدب هدایتدصویرثابت)

(در4کند.)شد لایجدادمدیringingخرابی

هایلبدهاسدتفادهبرخیک.رهاازت رارپی سل

شود)کمیاش الفوقراکاهشمیده.(ومی

 هایپیری.هتریبهکارمیرون. یاروش

هربلدوک:  (DCT)تبدیل کسینوسی گسست     -

 بهفدضایفرکاندسیDCTهرکانالرن با8×8

هربلوکDCTیشود پیشازم اسبهبردهمی

مقادیربلوکآ ازیکمق.ارمثبدتبدهسدمت

 صفرانتقالدادهمیشون. 

 

 شکل 6

 هاهموارهثابتنیستوورودیپله
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دربلدوکاصدلیدر8برایتصویر بیتیهرداده

وسدط(5)مثدالشد لاست 422تا4م .وده

اسدتکدهازدادهکدم648اینم .ودهمق.ار

ایازدادههداحدولصدفرشودتام د.ودهمی

تدا648-یج.ید.ایجادکن.بنابراینم د.وده

اینکدارگدستره6خواه.بود)ش ل 641 ( با

بددرایپددردازش(dynamic Range)یپویددایی

DCTیابد. سد سدرمراحلبع.یکاهشمدی

DCTباروشتوضیحدادهش.هدرشمارهقبل

 بادورقماعشار(7)درش لبهدستمیآی.

یپیشکوانتی اسیو :همانطورکهدرشماره-

توضیحدادهش.ازماتریسکوانتی اسیو بدرای

شدودهدرسازیاستفادهمیکنترلنسبتفشرده

سدازیپهمقادیرماتریسب رگترباشن.فدشرده

ایازاینمداتریسکدهنمونه بیشترخواه.بود 

بدهJPEG%دراستان.ارداصلی55برایکیفیت

است نتیجهتقدسیم8رودمطابقش لکارمی

8برضدرایبشد ل(6)ش لDCTضرایب

درمداتریسشد ل دید.ه9پسازگردکدرد 

 شود می

 ringingش ل4با   ringing ش ل4ب.و  

بهک.ین آنتروپی:شاملمرتبسازیداده- ها

آلگوریتدم از روشزیگ اکوسد ساسدتفاده

RLCگدروه بند.یاستکدهمقدادیرمدشابهرا

کن.وس ساعمالک.ین هافمنبرایباقیمی

بهجایهافمناز اط عاتاست برخیک.رها

اسدتفاده(arithmetic Coding)ک.ین حدسابی

سازیبهترینسبتبههافمدنکنن.کهفشردهمی

شدون.(کوپ ترمی%7تا5هاکن.)فایلایجادمی

ولیک.ودی د.کدرد آ نیدازبدهپدردازش

 بیشتریدارد)کن.ترش. فرآین.(

64:6سدازینسبتفدشرده بدهطدورمعمدول

تفاوتمشهودیدرتصویرندسبتبدهتدصویر

نمدددی ایجددداد ندددسبتاصدددلی ولدددی کنددد.

هایدیهایباالترسببایجادخرابیسازیفشرده

(artifact)  بدهدرتصویرفشردهش.همدی شدود 

JPEGهایکوانتی اسیو درالگدوریتمعلتپله

هابهصورتنوی درلبههدایدارایاینخرابی

ها(یداهاوگوشهکنتراست)بهخصوصمن نی

 ( 9)ش لشودتصاویربلوکیدی.همی

 پو فرآین.کوانتی اسیو همیشهسببات ن
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 JPEGشوداستان.ارداط عاتمی                 

ات ناسدتهمیشهک.کفشرده )حتدیسازیبا

تدش یل 6اگرماتریسکوانتی اسیو فقطازاعد.اد

(Rounding)ش.هباش.بازهمبهعلتگدردکدرد 

هدایبرخ نفرمترون.(اط عاتازدستمی

Tiff,Gif,PNG,Rawدیگرتصاویرثابتمانند.

 هستن. (Lossless)کهب.و ات ن

ازرشدتهیتدصاویر برایکد.ین وید.ئوکده

Motion JPEGتش یلش.هاستفرمتیبهندام

(MJPEG)معرفیش.هاستکهفقطبهصورت

کدار  JPEGسازیداخلفریمیبداکد.رفشرده

می را ایدنفدریمهدا Iکن.  نامند.کدهازمدی

Intracodedدرقدسمت هدایگرفتهش.هاست 

سدازیکدههدایدیگدرفدشردهبع.یبهروش

سدازیدرهارانی درفدشردهاضافاتبینفریم

هداسدببنظرمیگیرن.میپردازیم اینروش

اف ایشمی ا فشرده وبیدشتر(6:24سازی)تدا

سازیبهعلتفشردهMJPEGشون.ولیدرمی

سدازیمی ا فشرده  )(Intracodingداخلفریمی

)باتوجهبهمدی ا خرابدی6:44ح.اکثرح.ود

الزمبهتذکراستکهشود هایقابلت مل(می

درادامددةJPEG4444فرمددتکدد.ین تددصویر

نیدستودرک.یند JPEGهایمعمولروش

(Wavelet)ازموجدکDCTتب.یلبدهجدای

استفادهمیکن.کهدرآین.هبهآ اشارهخواهیم

 کرد 

 شکل 5

 شکل 3

 شکل 7

 شکل 8

 شکل 9
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 مهندس  سارا محمودان                   CMRRگیریِ صدا :  پارامترهای اندازه

  نسبت حذف حالت مشترک 

CMRR (Common-Mode Rejection Ratio)  

اِی صدا و برودکست، االب           درکاربردهای حرفه   
اند   ها دارای ورودی و خروجیِ باالنس )متقارن(    دستگاه

که داری سه پایانه یا پین اتصالیِ مثبت، م فی و زمین  
ی   هایی که همزمان )با پالریته         است  به سیگ ال   

یکسان( به هر دو ورودِی یک طبقة باالنس اعمال            
 (Common Mode)گردند، حالت مشترک          می

نیز به    (Differential)گوی د  سیگ ال تفاضلی       می
شود که از نظر      هایی گفته می    طور معمول به سیگ ال   

ولتاژ برابرند اما پالریتة عکس دارند و یکی به ورودی          
گردد  یک    مثبت و دیگری به ورودی م فی اعمال می       

طبقة ورودِی باالنس که به خوبی طراحی شده باشد،          
بایست بطور همزمان سیگ ال تفاضلی را تقویت و           می

حالت مشترک سیگ ال را حذف ک د  توانایِی طبقة           
باالنس ورودی در حذف حالت مشترِک سیگ ال را           

CMRR   های حالت مشترک      گوی د  االب سیگ ال
های رادیویی                     های تداخلی فرکانس          سیگ ال

(Radio Frequency Interference)    یاRFI    و نیز
های تداخلی الکترومغ اطیس                        سیگ ال

(Electromagnetic Interference)    یاEMI   مان د
باش د که به کابل اتصال        می  Buzzیا      Humنویز

از آنجا که االب       (  2شوند )شکل   ده ده وارد می   
 اند،   "زوج سیییم بیه هیم تیابییده"های صیدا،  کابیل

 های تداخلی بطور مساوی بر روی هر دو سیم  سیگ ال

 هایی گذارند  از دیگر سیگ ال اثر می 
که سهم بزرگی در ایجاد سیگ ال مود مشترک دارند،  

تغذیه و مشکالت مربوط به زمین م بع و طبقة               
 ورودی است 

ابتدا بهرة دستگاه را تعیین و ثبت            گیری:    اندازه
، و یا دستگاه را برای بهرة واحد ت ظیم           (A)ک یم  می
ک یم  سپس سیگ ال تولید شده توسط ژنراتور از           می

طریق دو مقاومت ورودی یکسان )هر کدا  نصف           

دقیق با    مقاومت ورودی م بع( برای تطبیق آمپدانس      

 (  1)شکلشود ها اعمال می م بع، همزمان به ورودی

متر   خروجی طبقة باالنس را با استفاده از یک ولت           
rms ک یم  گیری و ثبت می      اندازه  )cmV(     با تقسیم

گیری   ولتاژ ورودی ژنراتور به ولتاِژ خروجِی اندازه          
آید که حاصلضرب آن در        شده، نسبتی به دست می     

   dB  است و برحسب     CMRR،   (A)بهرة دستگاه 
  شود: بیان می

 

 شکل 2

 شکل 1
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 مهندس  سارا محمودان                   CMRRگیریِ صدا :  پارامترهای اندازه

de-esser 
 حامد سوری مهندس

 

از آنجا که ممکن است نتیجه به فرکانس وابسته             
بایست فرکانسی را که در       ها می   باشد، ب ابراین سازنده  

است، در مشخصات ف ی      محاسبه شده    CMRRآن  
 ذکر ک  د   

دست آمده    ی به   است  نتیجه  6kHzاین مقدار،  االب  
شود    برای تما  ترازهای ورودی، ثابت فرض می          

ی   درایر این صورت باید اعال  شود  در زیر نحوه           
ی این پارامتر، به شکل صحیح و الط نشان داده      ارائه
 است: شده

Ref: 
 1) Audio measurement handbook, Bob 
Metzler 

Rane Corporation   )4 

 
 
 

( از شُیش تیا لیب         Speechابزارِ انسان برایِ گفتار ) 
و اروپایی، مان دِ زبانِ فارسیی،    هایِ ه د   است  در زبان   

م بع تولیِد صدا ُشش است  در زباِن فارسیی جیهیِت              
حرکِت صدا از طرِف م بع )شش( به سمِت خارِج لیب             

سییو                                اسییت کییه بییه آن شُییشییِی ب ییرون                 
 (Outgressive Pulmonic گفته می )         ِشیود  بیرای

( یا میوانیع      Articulationتولیدِ صدا احتیاج به مانع ) 
داریم، یع ی در فاصله ح جره تا لیب حیداقیل ییک            

آید  در موانعِ تولیدِ صدا، کیه بیه       وجود می  گرفتگی به 
طور  قطع از انداِ  بدن هست د، یکی متحرک یا فعال            

 (Active است و یکی ثابت )    ( یا ایر فعالPassive )
( که توسطِ موانع  Constrctionاست  در هر گرفتگی)  

اگیر   .شود محل و میزانِ گرفتگی مهم است        ایجاد می 
ییکیدییگیر        این دو اندا  )فعال و ایر فعال(، کامالً به      

( مان یدِ      Plosiveچسبیده باش د، صداهایِ انفجاری) 
اگر کمی از هم فاصیلیه       .ک  د  ب  و  پ  را ایجاد می        

شیده    بگیرند ولی روِی هم ساییده شوند، اصواِت تولید       
در صداهایِ تولید شده  .گوی د(  Fractionرا سایشی )   

واک } عد ِ لرزشِ   صورتِ سایشی هم در حالتِ بی       به
دار }لیرزشِ        تارهاِی صوتی{ و هم در حالیِت واک         
صورتِ میداو      تارهایِ صوتی{، سیگ الِ تولید شده به      

 است  -پیوسته و نویزی -
  و    ف    ژ    ز    ث    ذ    س    ش    خ                        

ح   ج  همگی نویزی هست د  چه این نویز در  ف             
همان ِد نویِز سفید در همه محدوده مورِد نظر داراِی            
انرژِی یکسان باشد} صداِی نویِز سفید را بش وید به          

تر است{، یا همان ِد   س  و              صدایِ  ف  نزدیک  
تر در بسامدهایِ باال       ش  که نویزی با قدرِت بیش       

 CMRR = 40 dB  

 CMRR = 40 dB @ 1 kHz  

واحد کارشناسی و ارزیابی، واحد برتر  

 آوری رسانه دوازدهمین اجالس فن
واحد کارش اسی و ارزیابی ف ی سیما در دوازدهیمییین          

آوری رسانه،  بر اساس نیتیایی        اجالس سراسری فن 
در چهار شاخص   2692حاصل از ارزیابی عملکرد سال      

های داخلی و رشید و           مالی، رضایت مشتری، فرای د   
به ع وان واحید   -در بین و احدهای ستادی     -یادگیری

برتر ش اخته  شد و ج اب آقای میهی یدس رضیازاده                   
از سوی  ریاست میحیتیر            -مدیر محتر  این واحد   -

سازمان ج اب آقای مه دس ضراامی مورد تقدیر قرار     
 گرفت   



 

 

  de-esser                                                         مهندس حامد سوری 

صداهاِی سایشی که همگی داراِی ساختاِر نویزگونه         
هست د، په اِی بانِد بسامدِی پیوسته و نامحدود دارند          

اِی در سیگ ال داریم، په اِی بانِد آن             یع ی اگر قلّه  
طورِ کلی در آواهایی که        گسترده )نامحدود( است  به   

ح جره در آن زیاد فعال و موثر نیست، په اِی بانِد              
 تر است  بسامدی گسترده
 یِ  که االباً با سایشِ تیغه        (Sibilantاصواتِ صفیری ) 

ها          به لثه   ( به ع واِن انداِ  فعال،       Laminoزبان ) 
(Alveolar         یا کمی عقب )          ها                        تر از لثه
(Postalveolar)           به ع واِن انداِ  ایرفعال تولید

هرتز تا    112بسامدهایِ از     یِ  شود، دارایِ محدوده    می
کیلوهرتز است  که طیِف تراز باال )قّله( این             5 22

کیلوهرتز تا تقریباً     5 5یِ    آواهایِ نویزی، در محدوده   
 صورتِ پیوسته است   کیلوهرتز به 5 22

ترین اصواتِ صفیری هست د          س    ز    ش  مهم       
باالییِ ساییده    ِی  در   س  و   ز  تیغه زبان به لثه            

شود  فرق   س  و   ز  در آن است که در   س                  می
واک است ولی در   ز           لرزد، پس بی     ح جره نمی 
همین دلیل است که گستردگیِ        لرزد  به   ح جره می 

تر است  طیفِ      بسامِد باالِی   س  از   ز  بیش           
ک د    ش  نیز      بسامدِی   ز  زودتر از   س  اُفت می         

واک است  فرقِ   س  و   ش  در این  مان دِ   س  بی
تر از لثه     است که در   ش  نوِک زبان به کمی عقب          

شود  همین عقب بودِن ساییدگی و              ساییده می  
نویزِ بسامد    یِ  قلّه  یِ  شود که دام ه    برخورد، باعث می  

از   س  باشد  اگر در ه گاِ            تر  کمباال در   ش       

 شود  ادایِ   ش  ، ح جره بلرزد   ژ  تولید می
ها، نوع ساختارِ دهان،      بسته به ج سیت، قدرتِ شُش     

محلِ برخورد یا سایشِ زبان، میزانِ بزاق درونِ دهان، 
اندازه زبان و     دام ه و شدِت گستره نویزِی بسامد            

 باال متفاوت است  

  یِ ک  ده تولید یِ که شدت و دام ه زمانی
خصوص  س    ز    ش  زیاد باشد،            این اصوات به  

با شدت و گاهی آزار،       Hissصدایِ نویزِ بسامد باالیِ     
یِ این    رسد  هر قدر از گوی ده       به گوشِ انسان می    

حروف دورتر بشویم با از بین رفتِن بسامدهاِی باالی         
 شود  تر می این اصوات، آزارده دگی آن کم

ساختاِر دو دنداِن جلویی به ع واِن مانع سفت و               
سخت، در تقویت و تشدیِد این بسامدهاِی باال نقش          

شده از شُش با      ک د  اگر فوتِ خارج     مهمی ایجاد می  
ها به هم نزدیک است،       که دندان   دهانِ باز را با زمانی    

( فوت  Pitchشوید که نواکِ ) مقایسه ک ید، متوجه می 
تر   تر است، بیش    هم نزدیک   ها به   که دندان   در زمانی 

شود  اگر در      تر ش یده می     است و صدا زیر یا تیز       
کودکی، محِل قرار گرفتِن نوِک زبان و میزاِن سایش         

خوبی به کودک آموزش داده نشود، اصواِت                به
رس د  در    صفیری با تیزِی زیادی به گوِش ش ونده می       

تقریباً   یِ  جایِ دام ه   حالت برایِ این اصوات،  به        این
خطی و یکسان در گستره زیاِد بسامد باال، در یک             
محدوده از آن، افزایش یا پرِش دام ه داریم  وجود            
قوز در پشِت دو دنداِن جلویی یا شیاری نام ظم میان          
این دو دندان نیز در ش یدِن صدا با این ساختار موثر            

جایِ رویِ لثه به رویِ دندان        است  اگر نوکِ زبان به    
تر خواهد    ساییده شود، این نویِز بسامد باال آزارده ده       

اگر این حروف در انتهاِی یک کلمه قرار بگیرند،          بود 
تر خواهد بود، در اصطالح        آزارده ده  Hissاین نویزِ   
زَند    شود که  سین  و  شین  گوی ده می           گفته می 

توان د با    خوان ده، بازیگران، گوی دگان و مجریان می      
تمریِن فراوان و تغییِر محِل قرار دادِن نوِک زبان تا            
حدودی زیادی این صداِی نویِز بسامد باال را تلطیف          

ها این وضعیت شدیدتر است، زیرا        ک  د  برای خوان ده  
 شوند و هم  هم به میکروفن داخلِ استودیو نزدیک می
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تری که برایِ      با توجه به انرژیِ بیش                      
کار می برند این صداِی بسامد باال با           ادایِ کلمات به  

شود  برای    تری ش یده می     شدت و وضوح بیش     
هایِ حساسِ    مجریاِن رادیو که نزدیِک میکروفن       

ک  د، نیز این   س، ز و ش               خازنی صحبت می   
زنَد  روِش ساده این است که گوی ده در            تر می   بیش

زماِن ادای این کلمات کمی به سَر خود زاویه دهد تا            
دار از    بسامدهاِی باالِی صدایش که به صورِت جهت       

شود در راستاِی اصلِی دریافِت            دهان خارج می    
( قرار نگیرد  این روش، باعثِ از     On-Axisمیکروفن ) 

بین رفتِن وضوح و شفافیِت دیگر حروف و کلمات            
شود و در اجراِی تلویزیونی هم که اصاًل                   می

پذیر نیست  روِش دیگر استفاده از                    امکان
Equalizer               ها است که توسِط صدابرداران در

میکسرهاِی آنالوِگ قدیمی مورِد استفاده قرار              
گرفت  در این روش، صداِی گوی ده یا خوان ده             می

شد، زیرا بسامدهایِ باالی      ایرشفاف و تقریباً بَم می     
شد،   کیلوهرتزِ صدا، توسطِ اَکوآآلیزرِ تضعیف می        پ  

که مان ِد حالِت قبل روِی تمامِی بسامدهاِی باال که           
گذاشت  بعد از     ضروری و ایرآزارده ده بود نیز اثر می      

طراحی و ارائه کمپرس ر و لیمیتر در میکسرهاِی              
میکسر با    یِ  هایِ سازنده   آنالوگ، بعضی از شرکت    

نا ِ          طراحِی مدارهایی خاص، پروسسوری را به           
De-Esser  کردند     ارائهEsses       در زبانِ فرانسه به

 De-Esser ( شکل است  Sمع ی گیره یا قالب اِس )

 یِ  ناِ  پرسسوری است که براِی کاهِش نویِز آزارده ده       
Hiss     (در اصواتِ صفیریSibilant به )    کار گرفته

صورتِ ایرِ    ها به   شود  در گذشته این پردازش        می
گرفت  در این     صورت می   (Non-Adaptiveوِفقی ) 
  25تا  حداکثر    5 یِ گر، که فقط در  محدوده پردازش

کرد، کمپرس وری وجود داشت که        کیلوهرتز عمل می  
( و زمانِ   Thershold Levelبا ت ظیمِ ترازِ آستانه )     

( رویِ سیگ الِ صدایی که از       Attack Timeحمله ) 
گذاشت و پس از       کرد اثر می     این آستانه عبور می    

 کرد   سرعت سیگ ال را رها می گذاری به اثر
هایِ ایر    در میکسرهاِی جدید و دیجیتال در پردازش       

نگذر             وِفقی عالوه بر کمپرس ر، یک فیلتِر میان             
((Notch Filter           مان دی با امکاِن تعییِن بسامِد

( نیز در طراحی      Qمرکزی و ضریِب گذر فیلتر )         
( 2-2)  ده د  در شکلِ    قرار می   De-Esserگرِ    پردازش

را در    De-Esserشمایِ این نوع از پردازشگرِ      ( 1-2)  و
 ک ید  مشاهده می OnAirمیکسرِ 

 Auto Thershold،  )6(که گزی ه   (  2-2)  در شکلِ 

و ترازِ آستانه برایِ    )   1(فعال است، نمودارِ گرافیکی     
 (8و نمودارِ گرافیکی آن )     )  3)(Thresholdحمله ) 

ایر فعال )خاکستری رنگ( است  در این شرایط یک         
صورتِ اُتوماتیک، با     ( به Hard Limiterلیمیترِ تیز )  

گذاری   توجه به حداکثِر دام ة سیگ اِل ورودی به اثر         
پردازد  در    خصوص   س  می     رویِ اصواتِ صفیری به   

و )  2(، ضریبِ گذر     )2(این حالت بسامدِ مرکزی      
فعال است  با توجه به رفتاِر              (1میزانِ تضعیف) 

گر   سیگ اِل ورودی اثرگذاری و رفتاِر این پردازش          
ها در    AGCک د  همان دِ اثراتِ        تغییرِ زیادی می   

راحتی   ای، اثراتِ این تغییرات به        هایِ حرفه   دوربین

لذا هرگز از این حالت     قابلِ احساس و ش یدن است،       

   استفاده نکنید

فعال باشد،  )  ON  )4گزی ه  (  2-1)  اگر همان دِ شکلِ  
آنگاه این پردازشگر از حالِت لیمیتر به کمپرس ر تغییر          

)  8(( و نمودارِ آن   3)  Thersholdیِ    ک د  گزی ه   می

 شود   فعال )سبز رنگ( می

  de-esser                                                         مهندس حامد سوری 
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) 1((  Ratioنسبتِ کاهش )    attenuationجایِ    به

ها فعال و قابلِ ت ظیم اند         گیرد و همه گزی ه     قرار می 
ها از این حالت استفاده ک ید  قبل از شروع            در برنامه 

برنامه، با بررسِی صداِی مجری و میهمان )مشکِل           
ها ده برابر آقایان       زدِن   سین  و   شین  در خانم          

-Deکردن و ت ظیمِ      است (، در صورتِ نیاز، به فعال      

Esser   است با تغییرِ پتانسیومترِ        بپردازید  ضروری
به نزدیکیِ پرشِ آزارده ده ) 2(ت ظیمِ بسامدِ مرکزی  

در بسامِد باال برسیم  انجا  دادن این ت ظیم به دقت،          
تبحر و آزمون زیاد نیاز دارد  این ت ظیمات، کاماًل             

فرد است  ش یدن با دقت ، در استفاده از             م حصر به 
 گر بسیار مهم است  این پردازش
با )  ON)4( و   6) Auto Thersholdاگر دکمه   

هم روشن باشد، ساختاِر لیمیتر فعال است و فقط             
 فعال و سبز رنگ است ) 1(نمودارِ گرافیکیِ فیلتر

( Adaptiveوفقی )   De-Esserگرهایِ    در پردازش 
عالوه بر تعقیِب صحیِح سیگ ال و بررسِی وضعیِت           

(سیگ الِ Loudnessآن، در مرحله نخست، ب ل دایِ )     
شود  سپس با     گیری می   دارایِ اصواتِ صفیری اندازه   

 -گیرهایِ سریع و پیشرفته آکوستیک      استفاده از اندازه  
 (Pitch(، نواکِ )    Psycho-Acousticsروانی )  

هایِ خاصی    شود و با تک یک     گیری می   سیگ ال اندازه 
بودنِ این    به میزاِن قابِل قبولی از شدت و آزارده ده         

ها که در آی ده      در این نوع طراحی       کاهد   اصوات می 
در میکسرها، استفاده خواهد شد، کار به مراتب              

است که این        تر خواهد بود و فقط کافی             آسان
گر در مسیِر سیگ اِل ورودی فعال شود               پردازش

طورِ کامل توسطِ     تشخیص، ت ظیم و بهبودِ سیگ ال به     
تر از انسان انجا       مراتب کم   گر با خطایی به     پردازش

 گردد  می

  یِ   س    ز    ش    د    ت  را همه
گرِ وفقیِ    ها دارند، پس طراحی و تولیِد پردازش          زبان

De-Esser            براِی   سین  و   شین  زَدن در هر جاِی
دنیا که باشد، همان اثربخشی و کیفیت را براِی زباِن           

 همراه خواهد داشت  شیرین فارسی نیز به

 

  de-esser                                                    مهندس حامد سوری 

   OnAirدر میکسر  De-Esser( نمایی از 2-2شکلِ) 

 OnAirدر میکسر  De-Esser( نمایی از 2-1شکلِ) 

  Onدر حالت  
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ISAN     چیست؟                                   

 ISAN    (International Standardکد یا شماره      

Audiovisual Number)       که در اصطالح به صورت آی
گذاری اختیاری    شود، یک سیستم شماره      سان تلفظ می   

است که برای مشخص کردن آثار یا نسخة آثار صوتی             
به کار می رود  این سیستم در        (Audiovisual) تصویری

 ISO: International)گروه استاندارد                                              

Organization for Standardisation)    معرفی شده ،
است  استاندارد بین المللی که اساس سیستم                   

ISAN دهد با ع وان       راتشکیل میInformation and 

Documentation-ISO 15706-ISAN     م تشر شده
توسعه پیدا کرد تا       1223است  این استاندارد در سال        

شاخص تعیین ک  دة نسخه را نیز پشتیبانی ک د و با ع وان                  
ISO 62141-4            م تشر شد  این دو استاندارد به همراه

هم، شاخص محتوای صوتی تصویری و سیستم متادیتای        
(Metadata)  مرتبط را به صورت کامل توضیح می ده د 

دِ  یک اثر صوتی تصویری چیست؟      ر دا ان ست در ا

 "اثر صوتی تصویری      "کد آی سان، عبارت              
(Audiovisual)              به هر گونه تصویر متحرکی گفته

شود که شامل سلسله تصاویر متوالی مرتبط به همراه            می
صدا یا بدون صدا باشد، که قصد نشان داده شدن، از                

بدون توجه به محیط اولیه، یا           -طریق وسایل نمایش   

ساختار کد یا   را داشته باش د       -ظهور و ثبوت های بعدی    

د     چگونه است؟   ISANشماره ا ک ی ره   ISANشما

ای طراحی شده است که هم به وسیلة انسان قابل          به گونه 
های اطالعاتی قابل پردازش  خواندن باشد و هم در سیستم

بیتی هگزادسیمال )مب ای      15باشد  این کد یک عدد         
بیتی است     93شانزده( یا یک عدد بای ری )مب ای دو(           

ای طراحی شده است که تما           ساختار این کد به گونه      
نیازهای گوناگون چرخة تهیة مواد صوتی تصویری را             

از سه قسمت تشکیل شده است       ISANبرآورده سازد  کد    
بیت   58) شکل شماره یک( که شامل: یک ریشه با                

(Root)       بیت    23، یک اپیزود یا قسمت با(Episode)   و
ریشه به اصل اثر         (Version)بیت    61یک نسخه با   

اختصاص می یابد  قسمت های متوالی یک فیلم یا                
اپیزودهای تلویزیونی که به یک ریشه اثر مربوط اند               

های   توان د دارای ریشه یکسان اّما اپیزودها یا قسمت           می
 متفاوت نسبت به یکدیگر باش د  

های مت اظر نداشته باشد، در       ی اپیزود یا قسمت     اگر ریشه  

شود)مان د   آن صورت قسمت اپیزود با عدد صفر پر می            

شکل یک(  آثار )و اپیزودها و قسمت های آنها( که به               

های   ای تغییرکرده باش د )برای مثال، دارای تراک           گونه

های زیرنویس متفاوت      صدای متفاوت و یا دارای تراک       

وقتی که  توان د نسخه های گوناگون داشته باش د        باش د( می 

 15به فر  هگزادسیمال عرضه شود دارای         ISANبیت کد     93

( مان د  A-Fو حروف   2-9رقم خواهد بود )تشکیل شده از ارقا          

به هر ترتیب    00000000D07A009000000000کد

هر کد آی سانی که برای خواندن توسط انسان چاپ شده باشد،             

گردد و بین     در ابتدای آن شروع می       ISANی    همیشه با کلمه  

گیرد تا اعداد را به شکل        هر چهار رقم  یک خط فاصله قرار می         

دو حرف   گروه های قابل مدیریت تر و جداگانه تفکیک ک د            

اعداد و  A-Z)شامل حروف   ک ترل پیش و پس از هشت رقم نسخه         

گردد تا خطاهای چاپی را مشخص ک د           به کد اضافه می   (  2-9

پیش از    Qشود، که حروف قرمز رنگ        نتیجه کار به شکل زیر می 

 پس از آن حروف ک ترلی هست د : Xارقا  نسخه و 

         Root                      Episode                   Version 

ISAN 1881-66C7-3420 - 0000 - 7-9F3A – 0245-U 
 شکل شماره یک

                               

64/28 2/6 8/34 

42 hex digits/ 96 bits 

 شکل 2
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لطفا نظرات و پیش هادات سازنده خود را در خصوص جزوه آموزشی ف ی سیما  به آدرس ایمیل جزوه 
Nashrieh@ymail.com  ارسال نمایید  

برای نمایش این     ISAN-IAمؤسسه بین المللی آی سان      
با   QR-Codeشماره به صورت بارکد دو بعدی یا همان           

مطابق طرحی    144dpiبا رزولوشن حداقل     44x44سایز  
شکل ارائه کرده است که وجود عالمت انحصاری موسسه         

 در آن اجباری نیست (logo)آی سان
 

 شود؟ برای چه مواردی استفاده می ISANکد 
هر کد آی سان به همراه یک مجموعه متادیتای مرتبط با           

که به صورت متمرکز ثبت و مان د یک شمارة مرجع           -آن  
ای یکتا یک اثر صوتی تصویری        به گونه   -دائمی می شود  

ک د    را از بقیة آثار صوتی تصویری دیگر متمایز می              
که در شهر ژنو      ISAN-IAمؤسسه بین المللی آی سان       

های مرتبط با ثبت کد       قرار دارد در ارتباط با دیگر آژانس       
های دیگر کار می ک  د تا از تخصیص دوگانه              در محل 

یک کد آی سان با همان متادیتا جلوگیری ک د  این               
اطالعات تشریحی شامل ع وان، کارگردان، نوع، زمان و         

 -بسیاری موارد دیگر مرتبط با اثر می شود کدهای آی           
سان به همراه متادیتای مربوطه برای همة آثار شامل             

های تلویزیونی، ویدیوها،        ها، برنامه     های فیلم     نسخه
های زنده برودکست و بسیاری       ها، پخش   ها، آگهی   سریال

های  ای، به خصوص آنهایی که با بانک از کاربردهای رایانه
اطالعاتی و یا تبادل اطالعاتی در خصوص آثار صوتی             
تصویری و نسخه های مرتبط با آنها درگیر هست د و               
نیزمست د سازی و بسته ب دی آثار صوتی تصویری به کار           
می رود از این کد در سیستم های تولید و توزیع و                  

نیز استفاده می     (EPG)ها         راه مای الکترونیکی برنامه  
آوری حق کپی رایت از کد آی سان           شود  مؤسسات جمع  

برای تبادل و پردازش اطالعات در بارة استفاده از آثار              
 ک  د  در هر صوتی تصویری استفاده می

به خودی خود هیچ داللتی بر حق کپی           ISANحال کد    
رایت ندارد و ت ها یک شماره شاخص یکتا برای ش اسایی           

 آثار صوتی تصویری است و برای ادعای
تواند به کار رود و هیچ گونه  کاربرد یا  حق کپی رایت نمی  

سان نمی تواند     مع ی قانونی ندارد و حتی صدور کد آی          
برای آثار صوتی    دلیلی بر حق مالکیت آن اثر قلمداد شود        

( کد آی   DVDتصویری در حالت دیجیتال، )برای مثال در       
شود و    درون گذاری می    (Master)سان در کپی اصلی اثر      

به هر کپی بعدی که از آن کپی اصلی تهیه می شود انتقال 
-MPEG4, MPEG2, VCمی یابد  استانداردهای       

6,WMV          برای نمایش موضوعات چ د رسانه ای صوتی(
تصویری کد شده( انتخاب هایی را فراهم می ک  د تا کد             

 ISANسان در درون فایل فرمت قرار گیرد  کدهای             آی
های ثبت مشخص شده از       ت ها می تواند به وسیلة آژانس      

به همراه یک سری راه ماهای         ISANطریق سیستم    
محدودک  ده برای اطمی ان از دقت اطالعات و یکپارچگی         
سیستم صادر گردد  ثبت کد آی سان به طور معمول به              
صورت دیجیتال در فرآی دی که شامل ک ترل دقیق              

است،   ISAN-IAبا مخزن مرکزی          XMLاطالعات  
پذیرد  بعد از آنکه ک ترل تکراری نبودن و              صورت می 

ها به    ک ترل های کیفیت انجا  پذیرفت، االب درخواست       
شود  ه گامی که یک کد       سرعت تصویب شده و ثبت می     

توان آن را حذف کرد و        آی سان اختصاص یافت دیگر نمی     
ت ها به وسیلة مسئول ثبت ک  ده آژانس اختصاص ده ده          

 کد یا آژانس بین المللی قابل تغییر و اصالح است 

 م بع:
 ISAN International Agency - www.isan.org       


