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          MPEG-DASH                                        مهندس  سید محمود موسوی 

لطفا نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در خصوص جزوه آموزشی فنی سیما  به آدرس ایمیل جزوه 
Nashrieh@ymail.com .ارسال نمایید  

با توجه به بافر کردن سگمنت های فایل، میزان              

پهنای باند را مانیتور کرده و با توجه به شرایط، میزان       

پهنای باند را با سرور و سگمنت ها  انطباق می دهد             

میزان سگمنت ها متغیر بوده و این اطالعات در              

MPD شود. برای کالینت ارسال می 

 :  MPEG-DASHچند ویژگی بارز 
       در انتقال داده از پروتکلHTTP      و از کانکشن

TCP هتای اپتل،        کند که شرکتت     استفاده می
از آن برای استتریت         Adobeمایکروسافت و   

 کنند . کردن استفاده می

   استفاده ازHTTP   باعث بهره مندی از مزایتای
هتا و یتا          این پروتکل مانند عبور از فایتروال      

مزایای اقتصادی داشتن سترورهتای مترستو           
HTTP . است 

               سازگاری با پروتکل های اینتتترنتتتی و زیتر
 ساختهای موجود اینترنتی.

   ارائه به سه صورتLive  ،Time-shift   وOn

-demand 
         امکان گنجاندن تبلیغات در بین سگمنت ها در

 های مختلف ارائه . حالت

               امکان انتخاب و یا تغییر بین گتزیتنته هتای
مختلف دریافت مثاًل انتخاب یک زبان از یتک         
استری  متفاوت و یا انتخاب تصویر از دوربینتی         
با زاویه متفاوت ، انتخاب زیرنویس بته زبتان            
دیگر و یا سوئیچ بین نرخ بیت انتقال متتفتاوت          

 یک تصویر بصورت پویا.

   انتقالMPD          می تواند در چند زمان و از طرق

 مختلف نظیر اینترنت،  پخش

 ای و مانند آنها صورت پذیرد. زمینی یا ماهواره 

 تواند متغیر باشد . ها می اندازه زمانی سگمنت 

   تواند بوسیله چند آدرس اینترنتتتی    یک فایل می
ها   در دسترس قرار گیرد وکالینت از همه آدرس       

 تواند اقدا  به دریافت فایل کند . می

 

،  Adobeبا توجه به پشتیبانی شرکتهای بزرگی نظیر        

سامسونگ ، مایکروسافت و سیسکو این استاندارد بتا       

 سرعت در حال رشد است .
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در کنار استانداردهای یاد شده امروزه چندین استاندارد 
دیگر در این خانواده وجوددارد که کمتر نامی از آنتهتا        

 MPEGبتتتته گتتتتود متتتتی ختتتتورد              

A,B,C,D,E,V,M,U,H,DASH   از آن جمله است
اند و کتاربتردی        هرکدا  با هدفی خاص طراحی شده     

-MPEGخاص دارند.  ما در این مقاله به  بررستی              

Dash           که استاندارد اخیر این ختانتواده استت متی
 پردازی  :

MPEG-DASH  :          همزمان با المپیک لندن و
ای برای    معرفی شده است. تکنولوژی     2102در سال   

انتقال مدیا با کیفیت باال در محیط اینترنت با استفاده          
با نرخ انتقال متغیر است.      ، HTTPاز سرور های       

سازی    اصلی ترین مزیت این استاندارد یکپارچه          
استانداردها برای انتقال و در دسترس قرار دادن مدیا          
برای کاربران با هر وسیله اع  از موبایل یا کامپیوتر و       
لپ تاپ است و اینکه کاربر نگرانی از پشتیبانی شدن          
و یا نشدن توسط وسیله و نر  افزار خود را نخواهد             

رود کار در این استاندارد به این صورت            داشت . 

 HTTPیا همان     DASHاست که در یک سو سرور       
داری     DASHسرور و در سوی دیگر کالینت             

اطالعات در سرور در دو بخش ذخیره می شود                     
0-  MPD          ، که اطالعاتی از قبیل نحوه آشکار سازی

های اینترنتی گوناگون و      های مختلف ، آدرس     انتخاب
اصل   -2مشخصات بیت انتقال برای فایل را داراست         

 خود فایل ویدئویی . 
هنگامی که در خواستی از سوی کالینت برای سرور          

را دریافت      MPDارسال می شود ابتدا کالینت           

کند، این بسته را باز و اطالعات مربوطه را تجزیه             می

کند. زمانبندی ، نحوه دسترسی ، نوع           و تحلیل می  

مدیا ، رزولوشن ،کمینه و بیشینه پهنای باند الز               

،کدک مورد استفاده ، نحوه اجازه و حقوق دسترسی به 

فایل و آدرس دسترسی به فایل از جمله اطالعاتی            

است که در بسته وجود دارد بنابراین کالینت با توجه           

به این اطالعات انکدر مناسب را انتخاب کرده و              

 کند در هر لحظه  درخواست خود را به سرور ارسال می

MPEG-

12 
2110 

برپایه دو مفهو : تعریف قطعه دیجیتال و کاربر تعاملی آن             
بنا شده است . یعنی چه کاربری با چه تکنولوژی بصتورت              
موثر و کارا به یک قطعه دیجیتال دسترسی دارد برای ایتن     
کار به چه ابزاری نیاز دارد و چگونه می تواند آنرا تتغتیتیتر                
دهد.به عبارتی دیگر منابع دیجیتال را در همه شبکه ها در            

 01اختیار همه کاربران قرار می دهد . این استاندارد دارای       
بخش است که در هر بخش به تعریف یک استاندارد متی       

 پردازد

برای تعریف فایل فترمتت در         
انباره های ذخیره سازی ، برای      
مدیریت حقوق دیجیتال و برای     
مدیریت و ختاتتمته اشتتتراک          
گذاری های غیر قانونی کاربترد    

 دارد.

MPEG-H 2101 

به عنوان مجموعه ای از استانداردها جهت استاندارد سازی 
محتوای دیجیتال ، استاندارد فشرده سازی صدا و تصتویتر         

 0121x2012معرفی شد  قاب تصویر 

  

کدگذاری بهینه و انتقال کارامد     
در محیط های ناهمگون هدف     
 اصلی این استاندارد بوده است.
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          MPEG-DASH                                   مهندس سید محمود موسوی 

 آشنا هستی  و از محصوالت و نتایج تحقیقات و MPEGبی شک همه ما با گروه بزرگ 
ای  .در این مقاله      ای و یا یک بیننده ساده تلویزونی بهره برده          تالد های این مجموعه، بصورت کاربر حرفه       

اندازی  و سپس یکی از جدیدترین استانداردهای  به اختصار نگاهی به محصوالت و استانداردهای این گروه می
 این گروه را معرفی می کنی  :

 نا 
تاریخ 
 انتشار

 کاربری مشخصات

MPEG-2 0112 

مگابیت در ثانیه     1/0برای انتقال دادن      Mpeg-2در اصل   
طراحی شده است. تصاویر را به صورت پشت ستر هت                

کند و توان ترکیب پیچیده آنها را ندارد. بنابر            کدگذاری می 
سازی آن ک  است.قتاب تصتویتر آن               این قابلیت فشرده  

201x112 است 

بتترای   Mpeg-2عتتمتتومتتا از     
Video CD .استفاده می شود 

MPEG-1 0110 

-Mpegکند. مگابیت را اشغال می 0یهنای باندی در حدود 

قادر به انتقال اطالعات کمتر از مگابیت در ثانیه                 1
دی   نیست.کیفیت صدا در آن دقیقا همان کیفیت سی           

تواند صوت را به صورت دالبی ذخیره          صوتی است و می   
 را دارد. 021x0221و همچنین  021x021کند. قاب تصویر 

ای در          استفاده گسترده    
های دیجیتال کابلی،      تلویزیون

ای دارد.      آنتنی یا ماهواره     
های   همچنین فرمت اصلی فیل    

DVD  .است 

MPEG-3   
طراحی شده بود که          HDTVهای    برای تلویزیون 

 نیست.موفقیتی  به دست نیاورد و امروزه خبری از آن 
 تتتتتتتتتت 

MPEG-4 0112 

 Appleو    MPEG-1  ،MPEG-2های    بر اساس فناوری  

QuickTime            بنا شده است. این فرمت امکان ترکیب با
بعدی را دارد . به        های دو بعدی و سه       و انیمیشن     عکس

توان تعیین کرد که      گرا بودن این استاندارد می      خاطر شی 
های   ها باشد بنابراین تما  فایل      فایل ما دارای کدا  قابلیت    

Mpeg-4         .یکسان و تحت یک استاندارد نیستندTS    ها از
 این فرمت برای انتقال استفاده می کنند.

کاربرد بسیاری در وب،            
Blueray های تصویری    ، تلفن

و پخش تلویزیونی. از سال         
به عنوان فرمت استاندارد  0112

 پخش اینترنتی ارایه شد.

MPEG-7 2112 

این استاندارد بر خالف استانداردهای قبلی مربوط به             
کدینگ  صدا و تصویر نیست و بیشتر برای استاندارد               

برای   XMLسازی  محتوا و متادیتا طراحی شده است. از          
 کند. ذخیره سازی متادیتا استفاده می

های دیجیتال      برای کتابخانه  
های صدا و      همچنین کاتالوگ 

تصویر یا موزه ها و گالری های      
هنری می تواند مورد استفاده       

 قرار گیرد.
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 ی اغتشاش         مهندس  علیرضا حیدری عمق میدان و عمق کانون و دایره 

فاصله کانونی بیشترین تأثیر را دارند به                     
ای که با دو برابر کردن فاصله ی جست ، میتزان   گونه

شود و بر عکس با دو          چهار برابر می    عمتق میدان 
ی کانونی، عمق میدان به میزان         برابر کردن فاصله  
 شود.  چهار برابر ک  می

ولی در عمل از آنجایی که دیافراگ  در میزان                
روشنایی تصویر بیشترین تأثیر و کاربرد را دارد و             
متناسب با شرایط نوری صحنه در حال تغییر است،           

ای که    تأثیر زیادی بر کنترل عمق میدان دارد به گونه       
هر چه دیافراگ  بسته تر باشد عمق میدان زیادتر            

و هر چه دیافراگ  بازتر باشد        (  0)سمت راست شکل     
در (.  0)سمت چپ شکل     عمق میدان کمتر خواهد بود     

شکل شماره پنج نیز به ترتیب از سمت راست میزان           
 است.   2.8 ,5.6 ,8برابر با  (N)عدد دیافراگ  

 

:   Hyperfocal distanceفاصله فوق کانونی    

وقتی عدسی یا لنز برای وضوح بینهایت تنظی  شده          
از اجسا  واقع   ای که بتوان        باشد، نزدیک ترین فاصله 

در آن فاصله، تصویری با وضوح قابل قبول بدست            
ی نقاط اجسا  واقع      ای شده   )یعنی قطر تصویر دایره   آورد  

ی   فاصلهدر آن فاصله از حد مجاز تجاوز نکرده باشد (              
شود. به عبارت      نامیده می (  6)شکل  Hفوق کانونی 
ای است که اگر       ی فوق کانونی فاصله      دیگر فاصله 

تنظی  فاصله برای بینهایت صورت گرفته باشد تصویر        
ی مذکور واضح      اجسا  واقع در بینهایت تا فاصله        

خواهد بود. اگر لنز برای فاصله ی فوق کانونی تنظی           
شده باشد اجسا  واقع در بینهایت تا نیمی از این               
فاصله، تصویر واضحی خواهند داشت. برای مثال اگر         

متر باشد، اگر تنظی        2فاصله ی فوق کانونی لنزی       
متر صورت گیرد عمق میدان       2ی      فاصله برای نقطه  

ی بینهایت برای تنظی       متر تا بینهایت و اگر نقطه 0از  
متر تا    2فاصله در نظر گرفته شود، عمق میدان از            

ی فوق کانونی     بینهایت خواهد بود. بیشتر شدن فاصله     
به معنی کاهش و عکس آن به معنی افزایش عمق            

ی   به فاصله   hی فوق کانونی     میدان است. فاصله   
)عدد دیافراگ (  ی مؤثر دیافراگ       کانونی لنز، قطر دهانه   

ی اغتشاد بستگی داشته و بین آنها             و قطردایره 
برقرار است. روابط شماره یک و دو         6ی شماره     رابطه

ی فوق    و نیز عمق میدان را می توان بر اساس فاصله         
 کانونی بیان کرد.

 

 6شکل 
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ای واقع در جلو و در عقب سطح اصلی              در ناحیه   
وضوح، تصاویر نقاط به صورت دوایری بزرگتر از حد          

ی بین این دو ناحیه همان         آیند. فاصله   مجاز در می  
 (.1)شکل عمق کانون است

اجسا  واقع در این محدوده، تصویری واضح خواهند         
داشت. ناحیه متناظر با این ناحیه در سمت جس ،             

ی   عمق میدان است.  عمق میدان عالوه بر دایره           
اغتشاد به فاصله ی کانونی و عدد دیافراگ  و               
فاصله ی لنز و دوربین تا موضوع نیز بستگی دارد.             
عمق میدان دارای دو قسمت است قسمت جلوی            

شود و مقدار آن      نامیده می   (near limit)موضوع که 
آید. و قسمت پشت       بدست می   0از فرمول شماره     

بدست   2که از فرمول شماره        (far limit)موضوع  
مقدار عمق میدان را می توان از طریق                 آید.    می

T= S – R          محاسبته کرد.   1و یا فرمول شماره 

 برای سادگی، اثبات در اینجا آورده نشده 
فاصله فوکوس شده تا جس      uفاصله کانونی و      f(است.  

به  ).دایره ی اغتشاد استاندازه  Cدیافراگ  نسبی و  Nو
های دور از جمله      منظور کاربردهای عملی و درصحنه    

2u2C2N  توان صرف نظر کرد. بنابراین        در مخرج می
در   0ی فرمول شماره       به فر  ساده    1فرمول شماره   
به کار رفته در          (designation)حروف   (خواهد آمد.  

اندازه عمق  ها بر اساس کتاب طراحی لنز است(.            فرمول
و عدد دیافراگ       Cی دایره اغتشاد      با اندازه   Tمیدان  

N       ی فوکوس     و با توان دوّ  فاصلهu   نسبت مستقی
ی   داشته و این در حالی ست که با توان دوّ  فاصله            

 Tی بین عمق میدان     کانونی نسبت عکس دارد. رابطه    
 mبه ضریب بزرگنمایی   (  0)شکل   tو عمق فوکوس   

است. از میان     1بستگی داشته و به فر  فرمول شماره        
 فاکتورهای مؤثر در میزان عمق میدان، فاصله جس  و 

format Circle of Confusion 

diameter (mm) 

8 x 10 inch 0.20 

5 x 7 inch 0.14 

4 x 5 inch 0.10 

60 x 90 mm 0.075 

60 x 60 mm 0.03-0.06 

24 x 36 mm 0.02-0.033 

35 mm cine 0.005-0.025 

16 mm cine 0.013-0.025 

8 mm cine 0.02 

1.25 inch video 0.04 

1 inch video 0.03 

2/3 inch video 0.02-0.021 

1/2 inch video 0.015-0.016 

 2جدول شماره 

N=12N=5.6  

 شکل 1

N=8 

 شکل 1

 شکل 0

S 

R 

t 
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 ی اغتشاش            مهندس  علیرضا حیدری عمق میدان و عمق کانون و دایره 

نشان داده خواهد  Cو در اینجا با حرف                  
شد. این مسئله از آنجا که یکی از خواص چش  ما و              

ی قدرت تفکیک آن است در صتنتعتت            محدود کننده 
چاپ و سینما و تلتویزیون از اهمیت بسیاری برخوردار  

ی اغتشاد مجاز برای سنسورهتا   دایره  ی  است. اندازه  
های مختلف از تقسی  ارتفاع تصویر بر تعتداد          و فرمت 

خطوط فعال بدست می آید. در جدول شتمتاره یتک        
ی دایره مجاز اغتشاد بترای فترمتت هتای               اندازه

مختلف آورده شده است. به طور معمول برای دیتدن           
صحیح عکس یا فیل  و برای آنکه تصویر در هتمتان            
زاویه ای دیده شود که موضوع در برابر دوربین قترار        

 ی ناظر تا تصویر باید بترابتتر بتا  است، فاصله گرفته
ی    فاصله ی کانونی عدسی و تصویر به همان انتدازه         

                                   بتاشتد.      ی فتیتلت  متنتفتی(              )بته انتدازه     ثبت شده   
اگرتصویر بزرگ شود حاصلضرب بتزرگتنتمتایتی در            

ی صحیح نظاره را بتدستت           ی کانونی فاصله    فاصله
  (D= f. M)خواهد داد: 

 ی صحیح نظاره ی کانونی = فاصله فاصله xبزرگنمایی 
  

ی نظاره نیز متناسب      اگر با بزرگ شدن تصویر فاصله     
ی اغتشاد همیشه تحت       با آن افزایش یابد دایره      

زاویته ای ثابتت دیتده خواهتد شتد. اگتتر تصتتویتر          
ی نظاره ثابت بماند در آن          بزرگ شود ولی فاصله    
ی اغتشاد باید متناسب با        صورت قطر مجاز دایره    

مقدار بزرگنمایی، کوچکتر در نظر گرفته شود. برای          
 24x36مثال برای آنکه عکسی از فیل  با فرمت             

mm      میلیمتری با پرسپکتیو     211چاپ شود و در فاصله
برابر استفاده    2درست دیده شود باید از بزرگنمایی         
 x 122 291کرد. در این صورت ابعاد چاپ برابر با          

mm        درجه حوزه    61تا    11خواهد شد که در محدوده
دید چش  قرار خواهد گرفت و این بزرگنمایی نیاز به           

جفت خط در میلیمتر خواهد       01لنزی با دقت تفکیک     
جفت خط در     1در عدد     2داشت که از حاصلضرب      

میلیمتر برای چش  بدست آمده است. آشکار است که         
ی دایره اغتشاد نیز بایستی کوچکتر شود. در            اندازه

میلیمتتر مناسب     1/111تا    1/121ای بیتن     عمل اندازه 
خواهد بود. در جدول شماره دو فهرست اندازه دایره           

ها نشان داده     اغتشاد  برای بعضی فرمت     
پس به طور کلی  وقتی تصویر         شده است. 

کنی ، تصویر نقاطی     موضوعی را کانونی می   
عمود بر محور     ای  از موضوع که در  صفحه      

عدسی قرار دارند از وضوح کامل                    
برخوردارند و دقیقا به شکل نقطه خواهند          
بود.این نقاط در سطح اصلی تصویر تمرکز         

یابند. نقاطی که تصویرشان از این سطح         می
تر قرار گیرند به ترتیب که از          جلوتر یا عقب  

ای خود را از      آن دور می شوند شکل نقطه      
دهندو به صورت یک دایره در           دست می 

آیند.  تا زمانی که این دوایر از حد مجاز                                       می
اند واضح به نظر خواهند رسید.         تجاوز نکرده 

 موضوع که در 

System 
TV 

lines 
aspect 

ratio 

Ver. 

image 

size

(2/3”) 

lp/

mm 
circle of 

confusion 

 mm   mm       0جدول شماره  

SD, analogue, NTSC   320   4  :3 6.6 
  

24.24 
0.0206 

SD, analogue, PAL   400   4  :3 6.6 
  

30.30 
0.0165 

SD, digital, NTSC   480   4  :3 6.6 
  

36.36 
0.0138 

SD, digital, PAL   575   4  :3 6.6 
  

43.56 
0.0115 

HD, camera   600 16  :9 5.4 
  

55.66 
0.0090 

HD, camera   750 16  :9 5.4 
  

69.57 
0.0072 

HD, camera(24P) 1080 16  :9 5.4 100.20 0.0050 
Spatial frequency(Line pair/mm)= 

Active TV Line / (2 x Vertical image size) 
circle of confusion(mm)= 

Vertical image size / Active TV lines=1 / [2 x (Line Pair/mm)] 
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 ی اغتشاش         مهندس  علیرضا حیدری عمق میدان و عمق کانون و دایره 

نامند. قتدرت      این زاویه را حد فیزیولوژیکی چش  می       
یا همان حتد     )  ( Resolving Powerتفکیک چش  

قابلیت تشخیص و تفکتیتک    ، (visual acuity)چش 
ی دید سته بتعتدی        جزئیات ریز موضوع در محدوده 

(field of view) ی    تواند  به وستیلته     است. که می
ی    ی مشخص و یا زاویته       پهنای جس  در یک فاصله    
ی حد فیزیولوژیکی و یتا        متقابل به آن یا همان زاویه     

پهنای تصویر شبکیه مشخص شود. برای متثتال در            
آل یک خط با کنتراست باال و پتهتنتای              شرایط ایده 

0.075 mm میلیمتتری     211ی  در فاصله (Dv (    کته
زاویه متقتابتل بته آن تتقتریتبتًا یتک دقتیتقته                                        

(1 arc-minute)       است و پهنای تصویری بتر روی
دهد، توسط          میکرومتر بدست می    1ی    شبکیه به اندازه  

ی    چش  قابل تفکیک است. این عملکرد به وستیلته          
های گیرنده    ای  شکل شبکیه که از سلول        ساختار دانه 

نور با اندازه معین و محدود تشکیل شده محدود شده          
به ندرت قابل حصول است و  mm  02070است. حد    

به طور معمول حد پایین تر یک ده  متیتلتی متتتر                
میلتی   211پهنای خط برای فاصله نزدیک تشخیصی       

متر در نظر گرفتتته متی         
شود. تبدیل این حد یتک        
ده  میلی متر به قتدرت       

تتتتتتفتتتتتکتتتتتیتتتتتک          
(resolving power) ،

 میلی  1/2فضایی )سیکل( معادل با تواتر 
متر )جفت خط( است که شامل یک خط سیاه و یتک              
خط سفید مساوی کتنتار آن استت،کته در تستت                 

ایتن  گیرد.     های خطی نیز مورد استفاده قرار می      چارت
عدد برابر با پنج سیکل یا پنج جفت خط در میلی متتر     

5LP/mm      ها استت. در ضتمتن           برای بیشتر چش
ی دید مخروطی مؤثر سه بعدی انسان در حالتت    زاویه

برای عکسی کته در      درجه است.    61تا    11عادی بین   
میلی متتتر دیتده          211ی حد نزدیک تفکیک       فاصله

شود، هر گونه جزئیاتی از تصویر که بته صتورت              می
ی تصویتر بتا       در درون یک دایره (optically)نوری  
و    (recorded)متیتلتی متتتر ثتبتتتت              1/2قطر     

شود، قابل تشخیص ختواهتد      )    (resolvedتفتکتیک
بود. در مقابل هر جزئیاتی که از این ریزتر باشد نتیتاز              
نخواهد بود چرا که از نظر اپتیکی توسط چش  قتابتل            

  (.2)شکل تفکیک نیست
های محو برقتترار      بنابر این یک حد عملی برای دایره      

 ی اغتشتاد   دایترهشتود. کته در اصطتالح به آن          می
گتتفتتته متی شتتتود     Circle of Confusionیتتا  

 شکل 2
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شود. عمق میدان در فیلمبرداری و                           
عکاسی و تصویربرداری از اهمیت زیادی برخوردار          
است و افزیش یا کاهش و یا محدود کردن آن از               

های فیلمبردار، عکاس و یا تصویربردار است.          مهارت
های اصلی    در واقع عمق میدان ک  یکی از تفاوت          

بین فیل  و ویدیو است. در به کار گیری هر دوربینی            
شود که عمق میدان                                                             مشخص می    

ی انتخاب فاصلة کانونی و         را می توان به وسیله      
ی جس  در وضوح کامل        دیافراگ  مناسب و فاصله    

ی   کنترل کرد. به عبارتی دیگر عمق میدان به وسیله         
گیرد.عمق میدان    این سه عامل تحت تأثیر قرار می        

تواند بر اساس این سه پارامتر و عوامل دیگری             می
بایست به شرایط     محاسبه گردد ولی قبل از آن می        

اطالق وضوح به یک تصویر و چگونگی آن بپردازی .         
های   غیر ممکن است بتوان از جسمی که نقطه            

مختلف آن دارای فواصل متفاوتی در عمق هستند،          
تصویری صددرصد واضح بدست آورد. به طور معمول        

گویند که هنگا  نگریستن        به تصویری واضح می     
بتواند توقّعات چش  را برآورده کند. وقتی تنظی              

گیرد، تنها    ی خاصی صورت می      فاصله برای نقطه   
تصویر همان نقطه کاماًل واضح خواهد بود. تصاویر           

ی اصلی واضح      مربوط به نقاط جلو و عقِب نقطه         
ی اصلی    ی نقاط مذکور از نقطه      نیستند. هر چه فاصله   

بیشتر باشد، واضح نبودن آنها بیشتر خواهد بود. امّا            

برای چش  انسان در شرایطی خاص تا حدودی واضح         
نبودن تصاویر نقاط جلو و عقب قابل تشخیص نیست         
و آنها را نیز واضح خواهد دید. چشت   انستان  در دیِد           

ها برای تغییر میزان شکست       عادی از عملکرد ماهیچه   
کند. این    چش  برای واضح کردن تصویر استفاده می       

فوکوس داخلی را تطابق چش  می نامند و حد در نظر           
ی دیتد تشخیصتی نزدیتک      گرفته شده برای فاصلته   

(Dv(     میلی متر است. در واقع چش           211در حدود
ی واقعی و یک      تواند  بین یک نقطه      انسان عادی نمی  

میلی متر زمانی که آن را از         1/2دایره با قطر کمتر از      
میلی متری نگاه کند تفاوت بگذارد. این        211ی   فاصله

کیفیت به یکی از ویژگی های ساختاری چش  مربوط         
ای   شود که بر اساس آن هر گاه اجسامی در زاویه            می

کمتر از یک دقیقه قرار گیرند تصویرشان به صورت           
 یک نقطه دیده خواهد شد.      

 شکل یک
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این بردار حرکت شامل دو بخش افقی و عمودی             

شود که هر کدا  می توانند مثبت یا منفی باشند .             می

مقدار مثبت به معنی حرکت به راست افقی یا حرکت          

 43+تا    44-به پایین عمودی است. این مقادیر بین         

 44×44می توانند باشند. بنابراین ناحیه مورد نظر تا          

تواند باشد. اما در عمل فقط حرکت های           پیکسل می 

افقی و عمودی نداری  بلکه ممکن است چرخش نیز          

تغییر مکان و نیز چرخش       0مستطیل شکل داشته باشی  ) 

بنابراین خطای پیش گویی     درجه به راست دارد (.          1

ماتریسی   MP2خواهی  داشت .در جریان داده های        

شود تا این خطای       ارسال می 

 پیش گویی را جبران کند .

همانطور که گفته شد یک بردار حرکت برای کل             

فری  نیست، بلکه هر ماکروبلوک یک بردار حرکت          

دارد ولی امکان دارد که در یک ماکروبلوک نیز دو             

حرکت در دو جهت مختلف داشته باشی  که در               

اینصورت خطا افزایش می یابد ولی احتمال آن ک            

شبیه کد    Iهای    است . مراحل بعد در کد کننده فری         

هستند یعنی مراحل زیر برای هر          JPEGی    کننده

،    DCTشوند :تبدیل        انجا  می     2×2بلوک   

، اسکن زیگزاگ، کدینگ  DCTکوانتایزینگ ضرایب  

DPCM      وVLC   برای ضریبDC   کدینگ ،RLC 

 (1)شکل ACبرای ضرایب  VLCو 

 

وسایر مسائل    Bو    Pهای    مراحل کدینگ فری     
MP2.در بخش َآینده تشریح خواهند شد 

 سازی ویدئو، دکتر قنبری  منبع : اینترنت و کتاب فشرده 

در قسمت پیشین قرار شد تا در مورد عمق میدان و             

عوامل مؤثر بر آن صحبت کنی . ابتدا به تعریفی موجز  

 و مختصر از عمق میدان می پردازی .

هنگامی که تصویر بر روی موضوعی         عمق میدان: 

فوکوس شده است تا بیشترین وضوح را داشته باشد،          

ترین و دورترین جس  به دوربین        ی بین نزدیک    فاصله

در جلو و پشت موضوع که در آن ناحیه اجسا  واضح            

دیده می شوند عمق میدان یا عمق صحنه نامیده             

بدیهی است تما  اجسا  دیگر در         (.0) شکل   شود  می

این ناحیه، تصویر واضحی خواهند داشت. این عبارت         

 نبایدی سمت جس  به کار می رود و           تنها برای ناحیه  

ی   که مربوط به ناحیه     عمق فوکوس یا    عمق کانون با  

متناظر در محل تشکیل تصویر است اشتباه گرفته            

 شود.

0شکل   

1شکل   

1شکل   

 ی اغتشاش  عمق میدان و عمق کانون و دایره 

 مهندس  علیرضا حیدری        
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 مهندس شهناز رسولیقسمت پنجم                                             :فشرده سازی ویدئو

دور   ACشوند و ضرایب      ها کد می  بلوک                
شوند .بنابراین کیفیت پایینی دارند.این          ریخته می 

قرار نمی گیرند و فقط  I,P,Bهای  ها مرجع فری   فری 
در بازبینی سریع ویدئو مثاًل جستجوی ویدئو                

در رشته    Dهای    باسرعت باالبه کار می روند. فری       
شوند بلکه به صورت جداگانه        بیت داده ارسال نمی    

همراه با    Iیک فری     شوند.  روی دیسک ضبط می    
GOPگروهی از تصاویر      Bو    Pهای    تعدادی فری  

(Group Of Pictures)    (  0)شکل  سازند  را می .
نشان می دهند که       Nرا با     Iفاصله بین دو فری       

  Iاست فاصله بین هر فری           21مساوی    0درشکل  

 0نشان می دهند که در شکل          Mبعدی را با       Pبا  
هر مقداری می تواند       GOPاست .طول     3مساوی  

تشکیل شده  Iهای  باشد ، حتی می تواند فقط از فری  
اروپایی مانند    MP2باشد. اما در بیشتر کاربردهای        

شود. هر فری  ویدئو به        در نظر گرفته می      0شکل  
شود وهر جفت بلوک       تقسی  می    2×2بلوک های   
 4:1:0به علت فرونمونه برداری        rCو  bCمربوط به   

بلوک با    6مربوط به چهار بلوک روشنایی است. این         
نامند  می  "ماکروبلوک"را یک    24×24رزولوشن     

ماکروبلوک کوچکترین جزء مستقل          (.2)شکل   
ویدئوی رنگی است. بردارهای حرکت در سطح              

 ها عمل می کنند. ماکروبلوک

 

 

کدکننده فری   :  (Motion Vector)بردار حرکت   

های منطبق ویدئو در فری  مرجع         فعلی را با قسمت    
کند این مقایسه تا      مقایسه می قبلی (     Pیا      I) فری  

) بسته به   شعاع مشخصی از ناحیه فعلی ماکروبلوک         

شود . اگر تطبیقی پیدا شود         انجا  می   مشخصات کدر( 
از ناحیه  ) یعنی بردار حرکت (         فقط جهت و فاصله       

ویدئوی قبلی به ماکروبلوک فعلی الز  است تا در             
کد شود . عکس این فرآیند در         (  Bیا    P)های    فری 

شودکه جبران    کدگشا برای بازسازی تصویر انجا  می      
شود.   نامیده می   (motion compensation)حرکت  

بردارهای حرکت فاصله بین دو ناحیه روی صفحه را          
از   MP1کنند .   ها ضبط می    بر اساس تعداد پیکسل    

کند .هر    دقت بردار حرکت نصف پیکسل استفاده می       
چه دقت بردارهای حرکت بیشتر باشد احتمال               
بیشتری برای دقیق بودن تطابق پیدا شده وجود دارد          

البته هر چه دقت      سازی کاراتر است.    بنابراین فشرده 
بیشتر شود اعداد بیشتری باید در فری  برای هر بردار           
حرکت ذخیره شوند که سبب پیچیدگی کدینگ به           
علت افزایش سطوح درون یابی مورد نیاز در                 

ها در هر دو طرف کد کننده و کد گشا               ماکروبلوک
شود و انتخاب اندازه نصف پیکسل مصالحه ی             می

دارای یک بردار حرکت         Pهای    خوبی است. فری   
) نسبت به فری  مرجع       برای هر ماکروبلوک هستند       

می توانند دو بردار حرکت         Bهای    . اما فری   قبلی (   
داشته باشند یکی از فری  مرجع قبلی و یکی از فری             

مثلثی روی زمینه     Iدر فری      1مرجع بعدی .در شکل     
بعدی همان مثلث را در جای          Pسفید داری  .فری      

دیگری نشان می دهد. پیش گویی به این معنی است          
که بردار حرکتی ایجاد کنی  که سبب شود  مثلث               

 تبدیل کند.  Pرا به مثلث فری   Iفری  
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 شکل 2
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 مهندس شهناز رسولیقسمت پنجم                                             :فشرده سازی ویدئو

سازی بااتالف به رود              های فشرده   درادامه رود 
Mpeg-2   همچنین به(   استاندارد  ناISO/IEC11172     )

 MP2پردازی  و برای کوتاهتر شدن آن را                می

سازی   برای فشرده 0111نامی . این رود از سال       می
تا   CDو صدای     VHSویدئوی دیجیتال با کیفیت      

 4:2برای ویدئو و     14:2سازی فشرده) 220Mbpsمیزان  

های   CDبدون افت کیفیت زیاد در ایجاد         برای صدا( 
ویدئویی و ارسال ماهواره و کابلی تلویزیون و ارسال          

ابداع شد. امروزه این رود       (DAB)رادیوی دیجیتال 
کاربردهای زیادی دارد که شاید معروفترین آن فرمت        

هایی ازاطالعات را     بخش  MP2باشد.    MP3صدای  
هایی از تصویر که چش  انسان        ها و ناحیه    در فرکانس 

کند.   در دریافت آنها محدودیت دارد کاماًل حذف می         
همچنین اضافات زمانی و مکانی را نیز برای رسیدن          

کند. اگر چه      سازی باالتر حذف می      به میزان فشرده  
MP2          های تا      محدودیتی ندارد و رزولوشن

بیتی و نرخ بیت تا            02پیکسل      4090×4090
200Mbps    کند اما برای ضبط ویدئو       را پشتیبانی می

نرخ بیت را   الز  است که      700MBهای    CDروی  
این   CDبرساند. برای کیفیت      221Mbpsبه کمتر از    

سیست  برمبنای تصاویر                                                             
SIF(Source input Format)   کند یعنی    کار می

و   (Y)نمونه برای روشنایی       161ها    تعداد پیکسل 
نمونه برای هر سیگنال تفاضلی رنگ است.            220

ها در    و تعداد قاب     222تعداد خطوط در هر قاب         
های دره  بافته     است. ابتدا باید میدان       21هرثانیه    

(Interlaced)          متوالی   ورودی تبدیل به حالت
(Progressive)           برداری                      شوند. فرونمونه

(subsampling)4:1:0    های تفاضلی      برای رنگ
شود . یعنی از نظر افقی و عمودی اطالعات         انجا  می 
 شوند بنابراین در کل اطتالعتات مربتوط به نصف می

 رنتگ، یتک چهتار  اطتالعات اولتیته

 شتوند. ها دستتته بنتدی می شتود. سپس فتریت  متی 

 MP2     دارای چهار نوع فریI,P,B,D   .است 

ها به طور مجزا      این فری    :I  (Intra- frame)فریم  

سازی داخل    شوند . فشرده    ها  فشرده می     از سایر فری   
کند   ای که تولید می     فریمی سریع است اما میزان داده     

بسته به پیچیدگی محتوای ویدئو  به طور تقریبی سه          
 است .  220Mbpsبا نرخ  MP2برابر 

های پیش    فری   :  P  (Predicted-frame)فریم  

سازی بین فریمی هستند که          گویی  برای فشرده     
سازی   تکرارهای زمانی را حذف می کنند تا فشرده          

فقط شامل تفاوت  اطالعات        ها  بیشتر شود.این فری   
( هستند. این    Pیا    Iبین هر فری  و فری  بعدی )         

تفاوت اطالعات با استفاده از بردارهای حرکت هر            
شود  و برای استفاده ی        ماکروبلوک فری  محاسبه می   
 رود . کدگشا در گیرنده به کار می

های دو    فری   B    (Bidirectional- frame:)فریم  

هستند و تنها تفاوت این         Pهای    جهته مانند فری    
تواند از فری  قبلی یا بعدی        است که پیشگویی آنها می    

های   باشد .در  گیرنده الز  است که کدگشا ابتدا فری          
I    وP       بعد از فریB         را کد گشایی کند و سپس نوبت

به بافرهای     Bهای    می رسد .بنابراین فری      Bفری   
)حافظه( بزرگتری نیاز دارند و نیز کدینگ و دیکدینگ      

 Bکند .هیچ فری  دیگری از فری          آنها تاخیر ایجاد می   
 شود . پیش گویی نمی

 MP1ها فقط در      این فری    D  (DC-frame:)فریم  

هستند با این تفاوت      Iهای    وجود دارند .آنها  نیز فری      
  DCTمربتوط به تبتدیل  DCکه در آنها فقط ضرایب 



 ) اداره کل فنی(تولید و فنی معاونت سیمامرکز              

جزوه آموزشی فنی سیما                                  

 2393خرداد  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،    
علیییرضیا حیییدری، سیارا           

 محمودان

 HDبا کیفیت  4102پخش آزمایشی مسابقات لیگ جهانی والیبال و جام جهانی 

به میزبانتی   2100والیبال  همزمان با بازی والیبال ایران و برزیل از سری مسابقات لیگ جهانی           
 شد. HD، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موفق به پوشش این بازی با رزولوشن تهران

 21از کشور آلمتان از       MPP Mediatecای شرکت  این پوشش با بکارگیری تجهیزات اجاره  
وارد مجموعه ورزشتی      21خرداد ساعت     01تیرماه انجا  شد. واحدهای سیار روز          2خرداد الی   

متری که یکی از آنها صرفا حمل تجهیزات کمکی و جعتبته               06آزادی شدند دو دستگاه تریلی      
 HDهای دوربین و سایر ملزومات را بر عهده داشت و دیگری استودیوی کاملی از تجهیتزات                  

 بود.
 تجهیزات موجود در واحد سیار :

 2  دستگاه دوربینLDK2300   دستگاه دوربین  2وLDK2000 

 2 )دستگاه دوربین مینیاتوری)یک دستگاه روی تور و دیگری سقفی 

 یک سیست  بی سی  برای یک دستگاه دوربین 

 0  71دستگاه لنز بزرگx,24x 

 سیست  انتقال فیبر نوری برای کلیه دوربین ها 

  سیست  مدیریت مجازی استودیوVSM 

  دو دستگاهEVS  6 کاناله برای حرکات آهسته 

  میکسر تصویرKAYAK HD300 

  میکسر صداSoundcraft Vi4 

 سیست  اینترکا  دیجیتالRIEDEL  با کلیه آپشن ها 

  60سیست  روتینگ تصویرx60 

  سیست  مونیتورینگLCD  دستگاه  0باMultiviewer 

  سیست  های مبدلHD  بهHDMI برای مونیتورینگ 

 سیست  های مبدل کابل مسی به فیبر نوری برای انتقال 

  مبدل های مختلف تصویرCross Converter 
قابل  HD TEST IRIBو با نا   11های دیجیتال بر روی کانال  کانال اختصاصی که در گیرنده

همچنین مسابقات اندازی شد. این مسابقات راه HDدریافت بود به صورت موقت و برای پوشش  
 از این کانال در حال پخش است. HDفوتبال جا  جهانی با کیفیت 

                                                          مهندس رحمانی اقد 

 مطالب این شماره :

   (5)ویدئو سازی فشرده  

 مهندس شهناز رسولی 

  عمق مییدان و عمیق کانیون و
 دایره اغتشاش 

 مهندس علیرضا حیدری 

   MPEG_DASH   
 موسوی مهندس سید محمود

  

                      Email : Nashrieh@ymail.com  44024122تلفن:            


