
 

 چندن     یا  و  فایل  یک  به  دسترسی  تصادفی، امکان   نوشتن 

 فناینل    یک  به  دسترسی  همچدین  و  کاربر  هر  توسط  فایل
 هنا     ننر    میانگین  قابلیت محاسبه   کاربر،  چد ین  توسط

 بر  تاخیر  مق ار  بیشترین  و  تاخیر  میانگین  اطالعات،  انتقال

 .ش ه گیر  ان ازه نتایج کل اساس
 در  اسنتندناده     بنرا    تسنت   ها  پروفایل  مهم  ها   ویژگی

 تنولنین  ،     واقعنی   محیط  یک  در  ایدکه  به  توجه  با: تولی 
 هنمنزمنان     طور  به  مختلف  از ابزارها   استداده با  کاربران

 انتنقنال    و  خوان ن، نوشتن  خصوص  در  زیاد   ها   فعالیت

 بنر   ها، بایستنی    پروفایل  بدابراین  دهد ،  می  انجام  اطالعات

 هنا   بخش  در که آنچه از ساده بسیار تخمین یک  اساس

 و   Ingest،  Import ،  Editing  منانندن      تولی   مختلف
 بنتنوانن      تنا   شنود   تعیینن   هستیم  روبرو  با آن   دیگر  موارد

 بطنور  .  ده   نشان  الزم  دقت  با  را  سیستم  واقعی  عملکرد

 که عنمنلنینات       هستد   مشخصاتی  شامل  ها  پروفایل  کلی
 اینن   کنه   شنود    می  انجام  آن  اساس  بر  نوشتن  و  خوان ن

 شون : زیرتعریف می پارامترها  طریق از مشخصات
 ها  . درص  ترکیبی ازخوان ن و نوشتن داده1

هنا     . درص  ترکیبی روش خوان ن و ننوشنتنن داده        2
 بصورت ترتیبی و یا تصادفی

ها  خوان ن و ینا       . طول داده برا  هریک از عملیات       3
 نوشتن

 ها  ها  قابل دسترس و ان ازه فایل . تع اد فایل4
 ها . ان ازه بلوک5
 

هنا بنر اسناس طنینف               بهتر است مشخصات پروفایل   
ها و همچدین با تنرکنینبنی از           ا  از ان ازه بلوک     ه  گسترد

خوان ن و نوشتن بصورت متوالی و تصادفی تعریف شود تا          
با پوشش آمار  کافی، هر گونه رفتار غیر معمول سیستنم      
 را به نمایش گذارد. یک پروفایل نمونه برا  شبیه ساز           

عملکرد چد  سیستم ت وین همزمان در تولی  و با قابلینت            
توان  با مشنخنصنات         استداده از متادیتا بر رو  شبکه می      

خنوانن ن وننوشنتنن         درص  51 –مگابایت  11طول داده  
درص  دسترسی ترتیبی و   01تصادفی و   دسترسیدرص 11،

مگابایت تعریف شود. در       1کیلوبایت تا     4با ان ازه بلوک از     
این پروفایل به مدظور دسترسی به پایگاه داده و متادیتا ،            

 .درص  دسترسی تصادفی در نظر گرفته ش ه است 11تا 
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 سازی ذخیره عملکرد سنجش افزار نرم

 عنمنلنکنرد      ارزیابی  برا   مختلدی  ابزارها   حال حاضر   در

 به  تدها  آنها میان از که دارد وجود ساز  ذخیره ها   سیستم

 ارزینابنی    دربنخنش    کنه   منعنرو     افنزار   ننرم   دو  معرفنی 

 .پردازیم می شود می استداده آن از ا  حرفه ها  سیستم

 یک ایدتل که شرکت به ربوطم  IOmeter افزار نرم *

 برا   معیار  یک  بعدوان  توان   می  که  است  گیر   ان ازه  ابزار

 قنابنلنینت      و  بشنود   ها اسنتندناده       سیستم  عملکرد  ارزیابی

 .داراست را مختلف ها  پروفایل تدظیمات برا  پیکربد  

 بنننرا    Media storage meter  افنننزار  ننننرم  * 

 و  تحقیقنات   بخش  توسط  ساز   ذخیره  عملکرد  گیر  ان ازه
 برنامه  یک  شامل  افزار  نرم. است ش ه ارائه  BBC  توسعه

 (Meterکناربنرد       برننامنه    یک  و (Ctrl App)کدترلی
 عامنل   سیستم رو   بر  برنامه  کدترلی  گرافیکی  رابط.  است

 بنر   توانن    می  همچدین  برنامه  این.  است  اجرا  قابل  وید وز

 .شود اجرا لیدوکس عامل سیستم رو 

 
 تراانرد     مر    کر    گیرری   اندازه  قابل  پارامترهای

 :دهد نشان را ساز ذخیره عملکرد
 ها داده انتقال در تاخیر مان* ز

 مدنین     غیر  ش ه  تلف  ها   زمان  تاخیر  ها   بطورکلی، زمان 

 دسنت   از     داده  هنا   بسته  مج د  انتقال  ها   زمان  شامل
 شن ه   صنر    هنا    زمان  ، مدی   غیر  اطالعات  ، انتقال   رفته

 هنا     زمان  م ت  و  حافظه  رو   بر  ها  فایل  بارگذار   برا 

،حافظه   سوئیچ  ها  حافظه  بافر  در داده ها  بسته  نگه ار 
 کندنتنرل     مدظور  به  شبکه  ها   کارت  و  ساز   ذخیره  پدهان

 .است ترافیک اوج ها  زمان در ها داده جریان

 هنا     سینسنتنم     در  اطالعات  نوشتن  و  خوان ن  سرعت *

 .سخت دیسک ساز  ذخیره

 ذخنینره    ها  سیستم در اطالعات نوشتن و خوان ن  سرعت

 عملنکنرد    توان  می  که  است  مهمی  پارامترها  از یکی  ساز

 به  دیسک  از  اطالعات سرعت انتقال. کد  تعیین را  سیستم

 همچدین  و   SATA  درگاه  مسیر  از  رایانه  به  بافر  از  و  بافر

 تنوانن    می ها دیسک  هارد در)  Seek Time(جستجو  زمان

 قنطنعنات     وجنود .  کد   تعیین  را  سیستم  عملکرد  و  سرعت

 اصنلنی    عامل  ها  دیسک  ساختمان  در  ه   و  پالتر  مکانیکی

 .است سیستم کد  

لطفانظراتوپیشنهاداتسازندهخودرادرخصوصجزوهآموزشیفنیسیمابهآدرس

 ارسالکنید. Nashrieh@ymail.comایمیلجزوه
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 سخت دیسک سازیذخیره هایسیستم عملکرد ارزیابی  

  کدنن   جلوگننیر   سیننستم  عملکننرد  
 در  بنه خنصوص     تولی   بخش  در  ساز   ذخیره  سیستم

 بنرا    هنایی   مکانیزم  از  استداده  نیازمد   ت وین  بخش

 سناز    مرتن    و  ها  فایل  ش ن  تکه  تکه  از  جلوگیر 

 .است آنها

  :TCP پروتکل رفتار باال  تاثیر

 اطالعات مج د ارسال باعث شبکه، در تاخیر و تراکم

 کنردن   فعنال   امکنان   شود، بنا    می TCP  پروتکل  در

 بطنور   تنوان   منی  TCP  پدجره  ان ازه  گسترش  قابلیت

بخنشی .    بهبنود   را  داده  انتقنال   نر   ا   مالحظه  قابل
 تاخیننر مننیزانTCP  پدجننره  اننن ازه  افننزایش  اگرچننه

 در  افنزایش   اینن   ولنی   دهن    منی   افنزایش  را پروتکل

 سیننستم  عملکننرد  و  تاخیرهننا  دیگننر  بننا  مقایننسه

 شنبکه  در  تراکم  افزایش  . با   است  ناچیز  ساز   ذخیره

 هنا   پدچره  ان ازه  میزان  که  است  الزم  آن  جبران  برا 

 یاب . افزایش بافرها حافظه ظرفیت و

 در  انطبنا    ایجناد   مدظنور   بنه :    داده  جرینان   کدترل

پورت   اتصال  هدگام  داده  جریان  لیدک، کدترل   سرعت
بنه    10GBE مثنال  از    با سنرعت بناالتر بنه پنائین تنر          

1GBE)  قطن     سنازبه طنور     ذخنیره   سیستم  و  سوئیچ
 برا  مالتی   دیتا  ها   بسته  . زمانی که    است  نیاز  مورد

 متراکم شنون     بسیار  اتصال  یک  رو   بر  ش ن  پلکس

 بافنر   ینک   توسط  یا  شون  و   حذ   بایستی  یا  ها  بسته

 در  .  شنون    ارسنال   تناخیر   بنا   سنسس   شن ه و      ذخیره

 رو   بنر   هنا   داده  جرینان   کدنترل   امکنان   صورتی که 

 هدگنام   در  داده  هنا    باش ، بسته   ن اشته  وجود  شبکه

 بنه   نیناز   حالنت   اینن   در  که  رون .  می  دست  از  ارسال

 باعث  اطالعات  مج د  ارسال    است  آنها  مج د  ارسال

 اسنتداده   .  ش   خواه   شبکه  در  وترافیک  کد    ایجاد

 توان  میزان  اطالعات،  تبادل  در  داده  جریان  کدترل  از

 خواهن    افنزایش   را  هنا   بسته  انتقال ظرفیت و عملیاتی

 .داد

 خیلنی   هنا   فریم ( Jumboها  فریم: Jumbo ها   فریم

 زمنان   )  فنریم   هنر   در  باینت   0111  تا  0011  شامل  بزرگ

 دارنن    داده  انتقال  و  ه ایت  ،  برا  بارگذار    بیشتر 

 و  دیتنا   انتقال  عملیاتی  توان  کاهش  باعث  که این امر  
 .ش  خواه  سیستم عملکرد

 توانن    منی  RAID  نوع  مداس   نتخابا:   RAID  نوع

. باش   داشته  زیاد   تاثیر  ساز  ذخیره  سیستم  درعملکرد

 قابلینت   باینست   منی  RAID  ننوع   مداس   انتخاب  در

 م   آن  کاربر   نوع  به  توجه  با  آن  عملکرد  و  اطمیدان

 شن ه   استداده  ها   دیسک  نوع  و  تع اد  .  قرارگیرد  نظر

 سیننستم  عملکننرد  مننیزان  تواننن  مننی RAID  ینک   در

 .کد  مشخص را ساز  ذخیره

 کافی  سرعت  ضعیف،  سخت افزار  با  ها سوییچ: سوییچ

 همزمنان   بنصورت   را  هنا   پورت  تمام  از  پشتیبانی  برا 

  جهنت   هنا   داده  جرینان   کدنترل  برا   همچدین.  ن ارن 

 الزم  انن ازه   بنه   ، بافر )سوئیچ  پشت  در  ها  داده  تراکم  کاهش

 نیناز   مورد  حافظه  سوئیچ  در  ها  بسته  کردن  ذخیره  برا 

. شن    خواهدن    حنذ    ها  بسته  درغیراین صورت .  است

 سنخت افنزار     و  بافر  ساختار  نوع  و  پیکربد    بدابراین

 داشنت   سیستم خواهد    عملکرد  در  توجهی  قابل  تاثیر

 مهمی  نقش  سوییچ  م ل  و  سازن ه کارخانه آن، در  که

 .کرد خواهد  ایدا را

 گیری اندازه های روش

 افزارهنا    ننرم   در  الزم  و  مهنم   ها   ویژگی  و    قابلیت

 تدظیننم  و  بدنن   پیکننره  امکننان:عملکننرد  ارزیننابی

 پیکربد    بصورت ترکیبی، امکان    خاص  ها   پروفایل

 هنا    عملینات   بنه   دسترسنی   هنا    پروفاینل   براساس

 متننوالی   نوشتن  تصادفی،  خوان ن  متنوالی،  دننخوان

  و
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 )قسمتدوم(وفضایرنگCIEپاسخچشمودیاگرام  

 سخت دیسک سازی ذخیره های سیستم عملکرد ارزیاب 

                                   

 مهیاری یعقاب  مهندس محسن

تدناوت بینن      این مثلِث ترکیبی سه گانۀ خطی مثلث آبی رنن((        

BrightnessوLightness )هنننا را ننننشان  بینننن رنننن

یعنندی رننن( و  chromaticityدهنن  و فقننط تدنناوت  نمننی
ده . این مثلث در واقن  همنان مثلنث          خلوص رن( را نشان می    

رنن(    chromaticityرن( ماکنسول اسنت. از آنجنا کنه           
اسنت. ناحینه درون اینن         ج ا  از روشدایی  نسبی و یا مطلنق(       

مثلث که بوسیله مدحدی مکانی طیدی کمانی شکل و خطی کنه            
کدن   ها  بسیار کوتناه و بلدن  را بنه هنم متنصل منی       طول موج 

نامی ه می    chromaticity diagramمحصور ش ه است 
(.خط واصل بین مب أ و نقطۀ سدی  معیار خاکنستر     4شود شکل 

دهن . آنچنه گدتنه شن  نحنوه            را نشان منی     gray scaleیا  

بنر    Chromaticity diagramتشکیل دیاگرام رن( یا     
 اساس مشخصات چشم بود.

 The Commissionمؤسرررررررررررررررس  

Internationale de l’Éclairage (CIE) 

 
 
 

 تمامنی   شنبکه، توسنط     سناز    ذخیره  عملکرد:  مق مه

 یابنن ، انتقننال مننی   آن،  طریننق  داده از  کننه  اجزایننی

 سینستم  گنذار    اشتراک  . چگونگی   شود  می  مشخص

 تدظیمنات   برنامه،  رفتار  کارب،  تدظیمات  ساز ،  ذخیره

 بر  پروتکل، همگی   رفتار  و  شبکه  بد    ترکی   سرور،

مقالنه،    اینن   تاثیر می گذارنن . هن     سیستم  عملکرد
 و  عملکننرد  در  مهننم  پارامترهننا   و  عوامننل  بررسننی
 است. ساز  ه ذخیر ها  سیستم ارزیابی

 عملکرررد  بررر  گرررار  ترراریر  و  مهررم  عاامررل

 سازی ذخیره های سیستم

 فاینل، روشنی     سیستم:  )(File system  فایل  سیستم

 تا  است  ها  داده  و  ها  پرون ه  دهی  سازمان  و  ذخیره  برا 
 انننواع.  کدنن   آسننان  را  هننا بننه آن  دسترسننی  و  یننافتن

 نظر  از  یک  هر  که  دارد  وجود فایل سیستم از  مختلدی

 و  خواننن ن  هننا  اطالعننات، سننرعت  انتقننال  سننرعت
 مدطنق    و  سناختار   امدینت،   و  پنذیر    نوشتن، انعطنا   

 .متداوتی دارن 

 و  خواننن ن  بننرا   (cash  پدهننان  حافظننه  ظرفیننت
 سریعتر  بسیار العمل عکس   cash حافظه:  )نوشتن

 بطنور  کنه     د.دار  سخت  دیسک  ها   درایو  به  نسبت

 هنا    حافظنه   از  اسنتداده   ساز   ذخیره  ها   سیستم  در

 و  خوان ن  برا   ج اگانه  بصورت  باال  ظرفیت  با  پدهان
 دسترسی هدگام در را سیستم عملکرد توان  نوشتن می 

 .ببرد باال توجهی قابل بطور م یا به

Fragmentation      :ها، عملکرد   فایل  ش ن  تکه  تکه 

بطنور     ده  می  کاهش  را  زمان طول در ساز   ذخیره
 تکنه   تکنه   از  هنا  جلوگنیر      الگوریتم  از  استداده  که

   افنت مینزان از حن ود  تا تنوانن  هنا می فایل ش ن

 شکل 4

سمینارآموزشیآشناییبابلندایصدا

 TM7واندازهگیریآنبادستگاه

 سرکار خانم مهد س محمودانارائه دهد ه : 

آشدائنی بنا اسنتنانن اردهنا            اه ا  سمیدار :     
  گیر  و نرمالیزاسیون بلد ا ان ازه

 مهد سین فدی وص ابرداران مخاطبان : 
 12الی  11بهمن، ساعت  22دوشدبه تاریخ برگزار : 

 آمدی تئاتر ساختمان سیمامحل برگزار  : 
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 )قسمتدوم(وفضایرنگCIEپاسخچشمودیاگرام  

در ارتبناط     MوLکه چگونه دو سلول     
با یک یگر میزان روشدایی  خط سبز(را      

کدد . روشدایی نورهنا  بنا طنول منوج            مشخص می 
توان با تنصویر کنردن بنر          نانومتر را می    525کمتر از   

نمنایش داد.    به صورت نقطنه چینن(      L,Mرو  صدحۀ 
توان به دو بخش    بیدی  دیاگرام را می   همانگونه که می  

  قنسمت   ننانومتر   525هنا  زینر       یعدی تمام طول موج 

 525هنا  بناالتر از        و تمام طول منوج      باال  مدحدی( 
 L,Mنانومتر  قسمت پایین( مدحدی واق  بر صندحۀ         

نانومتر   525ها  کمتر از      تقسیم کرد. برا  طول موج    
تقریبنا برابنر بنا        Mو    Lهنا      میزان روشدایی سلول  

 خننط بددننش و نقطننه چیننن همننان نقطننه چیننن اسننت

.در نتیجۀ انحدا  موجود در شکل فضا  رن(        برابرن (
ب ست آم ه به طور ذاتی مدحدی است. حال اگر برا           

ننانومتر را     525و    425مثال دو نور با طول موج ها         
ها  صحیح با یک یگر ترکی  کدیم نور بنی           با نسبت 

رن( سدی  خواهیم داشت ولی اگنر بنه شنکل توجنه      
کدی  می بیدی  که اینن منسیر دارا  انحدنا اسنت در              
نتیجه هیچ دو طول موجی که بتوان با آن نور سندی             

گیرنن .    تولی  کرد بنر رو  خنط منستقیم قنرار نمنی            
بیدین  نقطنۀ سندی  بنر رو  تابن          همانگونه کنه منی   

 روشدایی قرار نگرفته است. 
برابنر بنا      (White)این ب ین معدی اسنت کنه سندی         

یا درخشان بودن اسنت و در     (Bright)میزان روشدایی 
واق  ادراک سدی  شکلی از احساس ادراک رن( است         
در حالی که روشدایی ینا درخنشان بنودن، ادراکنی از             
ش ت نور است. تحت شرایط یکنسان ینک محنرک           

دو برابر بیشتر از یک سطح سندی           (Bright)درخشان
ها را تحریک می کد . بنه هرجهنت بنا از بینن           سلول

هنا     بردن تغینیرات روشندایی ناشنی از طنول منوج           
مختلف می توانیم انحدا  مدحندی مکنانی طیدنی را           

تخت کدیم. این کار با نرمالیزه کردن پاسخ تک تنک           
هننننننا بننننننر اسنننننناس روشنننننندایی                    سننننننلول

(Brightness=B=L + M + S)      برا  هر طول موج
صورت می پذیرد. توجه داشته باشی  که در این حالت          

ینا    Sهنا      از تاب  روشدایی ب ون وجود پاسنخ سنلول        
استداده نمی شود و در نتیجه در ایدجنا    L + Mهمان  

 را خواهیم داشت: chromaticityرن( یا همان 
Chromaticity= L/B, M/B, S/B 

 نانومتر 511برا  مثال برا  طول موج 
 B=0.64 +0.44 +0.09= 1.17 و

Chromaticity=C=0.64/1.17, 0.44/1.17, 

0.09/1.17 

C=0.54, 0.38, 0.08  
خواه  بود. این روش فضا  رن( را به دو گونه تحت    
تأثیر قرار می ده . اول ایدکه انتها  قرمز و بددش را            
که در مب إ در مدحدی وصل بودن  از یک یگر ج ا منی    
سازد و دوم ایدکه مدحدی مکان طیدنی را بنر رو              

سطح تنخنت    
مثلثی که سه   
رأس آن بنر     
رو  ح اکثنر   
ها   پاسخ سلول 

بر رو  سنه     
محنور قنرار     
دارن  تصنوینر    

کد . حنال    می
دیننگننر بننا     
فضا  رنگنی   
دو بع   سنر    
و کار دارینم    

 (.3 شکل 
  

 شکل 3
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ها  منرئنی بنا       هدگامی که پاسخ به تمام طول موج     
ح اکثر اشباع را به صورت ج اگانه در فضنا  سنه             

ا  بن سنت        ترسیم کدیم مدحندنی    (L,M.S)بع    
خواه  آم  که به آن مندنحندنی منکنان طنیندنی                   

 (. 1 شکلگوید   Spectrum Locusیا

در این شکل هر محور نمایشگرخروجی یا منحنرک           
ها خواهن  بنود.        مستقل و ج اگانه یکی از این سلول      

ها  کمتر از      بیدی  تمامی طول موج   همانگونه که می  
نانومتر بر رو  ننقنطنه       211نانومتر و بیشتر از       411

ان  که به معدی ایدست کنه          صدر محورها قرار گرفته   
ها نیستدن    ها قادر به دریافت این طول موج    این سلول 

هنا     گونه خروجی در سنلنول       ها هیچ   و این طول موج   
در    Lها  مخنروطنی        کدد . پاسخ سلول   ایجاد نمی 
در    Mها  مخروطی   نانومتر و سلول    565طول موج   
در    Sها  مخروطنی    نانومتر و سلول    541طول موج   
نانومتر به بیشترین مق ار خنود منی           445طول موج   

رسد . اما حناال تنرکنین  دیندنامنینک آننهنا را                      
یا تاب  روشدناینی    Luminosity Function Vکه

نامی ه می شود نیز به صورت خط سبز که نشان هد ۀ          

L+M   توان دی  و تداضل   است میL

-M  .به صورت قطر عمود بر آن است
ا  را بنا      توان موقعیت هر رن( پیچی ه      هم چدین می  

ها در دیناگنرام    دانستن پاسخ تولی  ش ه توسط سلول   
 (WP WHITE POINT)پی ا کرد. نقطۀ سدی  یا       

 کننه بننا تننابننش نننور دارا  اننرژ  ینکننسنان
(equal energy illuminant)    برا  هر سه سلول

بوجود آم ه از طریق تقسیم تمام سطح زیر مدحدنی          
هنا     ها  سلول   هر سلول بر جم  تمام نواحی پاسخ      

 مخروطی ب ست آم ه است:
 L=0.44, M=0.37, S=0.19 

قرمننز و (  Extraspectral huesترکیبنات فراطیدنی   
بددش به صورت خطوطی مواز ، بین نورها  قرمز        
و بددش استداده شن ه بنرا  تولین  آنهنا،بین طنول             

ننانومتردر دیناگرام گنسترده        445تنا     621هنا      موج
را بچرخانیم می بیدینم       1اگر دیاگرام شکل     ان .ش ه

که مرزها  مدحدی یا فضا  رن( تولی  ش ه کامال         
(.هیچ شکل  2شکل  غیر خطی و غیر یکدواخت است      

توان  مدحندی مکنان طیدنی را        ا  نمی ساده هد سی 
 توضننیننح دهنن .دینناگننرام ننشننان منی دهنن   

مهنگدسعلیراگادیگدری)قگسمتدوم(وفضایرنگگCIEپاسخچشمودیاگرام  

 1شکل 

نما  جانبی و از باال   2شکل

 است. 1دیاگرام شکل 
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7 
              بخشآخر-(Subjective)تعریفبعضیاصطالداتِذهنی 

دیجیتال نیز ص ا به آن خوشایدن   و          
بل ص ا  حاضنر در اینن         گرما برس . اگر چد  دسی     

مح وده را تقویت کدیم، برِش نرم به برِش سخت و           
شود. تقویتِ ح اکثنر   تب یل می(  harsh  ص ا ِ خشن  

کیلوهرتنز  در سنازِ         8تا    5بلی در مح وده    دسی  3
شنود.  گیتاِر آکوستیک باعِث احساِس حضوِر ص ا منی       

براِ  مرداِن با ص اِ  بَم و بسیار  از سازهایی که در           
بلی دسی  5تا  2این مح وده هماهدگی ن ارن ، تضعیفِ      
کنه  شود. زماننی   در این مح وده باعثِ گرمی ص ا می      

-ا ، زیر پوششِ پنارچنه     ها ِ اتصالی یا یقه   میکروفن
گیرد، این مح وده ص ا  بسنینار         ها ِ کلدت قرار می   

-شود و ص ا نامدهوم و دورتر احساس می         ضعیف می 
شود. حرِ  /س/، /ز/ و کمی /ژ/ در این مح وده تراِز            

باالیی دارن . در هدگناِم اسنتندناده از پنروسنسنوِر                           
De-Esser            مراق  باشی  اینن منحن وده را زیناد

 شود. تضعیف نکدی ، زیرا باعثِ دورتر ش نِ ص ا می
( Presence  این مح وده از آن جنهنت، حضنور              

گذار  ش ه است، کنه فنقن اِن تنراِز الزم در                   نام
بسام هاِ  این مح وده، احساِس دور بودن و عن م           

النقنا       -خصوص در سازها ِ موسیقنی    به-حضور را   
 کد .می

 هرتز 28888تا  0888( محدوده بسامد باال 2

در گدتاِر عاد  به ن رت بسام هاِ  اینن منحن وده                   
ترازِ الزم بنرا ِ       -کیلوهرتز11خصوص باالتر از    به  -

شدی ه ش ن را دارا هستد . در سازهاِ  آکوستنینکنی            
ماندِ  ویولُن و گیتاِر آکوستیک، تقویت دو تنا پندنج              

در منحنلِ        Hissبا توجه به مق ارِ نویزِ        -بلی  دسی
و شندنافنینتِ                ( CLARITY  باعثِ وضوح       -ضبط
  TRASPARENCY )   شود. وجنودِ ننوینزِ       ص ا می

Hiss    در این مح وده بای  مورد توجه قرار گیرد. اگنر
ص ا  خواند ه مرد که دارا  گستره بسام ِ  مداسبی        

بل تقویت کندنین  بنه       دسی 3کیلوهرتز  11است، در   
ای . اگر ص ا  خواند ۀ زن و      تمیز  ص ا کمک کرده   

کیلوهرتز تقویت کدی ، ص ا      12را در     cymbalsساز  
بل در  دسی  4رس . تضعیف بیش از      نظر می تمیزتر به   

این مح وده براِ  آالِت موسیقی یا ص اِ  خواند ه در        
صورِت وجنود، احسناِس نناصنافنی و فشنردگنی                               

 COMPRESSED )شود.در ص ا را باعث می 

 

اگر میکروفن تمام جهت را از مدب  ص ا دور کدین ،           نکته:   

-شود. به همین دلیل گدته منی       تر می احساسِ حضور کم  

شود که احساِس حضور با دور و نزدیک کردنِ میکروفنن          

 کد .ش ت تغییر میاز مدب  به

 کیلوهرتز 21تا  8( مح وده بسام   6شکل 

 در ص ا: COMPRESSEDفشردگی یا 
احساسی است که در هدگاِم نبوِد بسنامن هناِ  بناال در               

که در می اِن آکنوسنتنینکنی         شود. زمانی  شدون ه ایجاد می  
ها ِ خود احساسِ گرفتگی گیری ، در گوشپرفشار قرار می
کدی . در این حالت اکثرا  قابلیتِ فهمِ گدنتنار و      و فشار می  

یاب . در هندنگنامِ        درکِ بسام ها ِ باال در فرد کاهش می      
گویی ان ازه یا حجمِ مدب   COMPRESSEDشدی نِ ص ا ِ 

 تولی  کدد ه ص ا تغییر کرده است.

بنه     -کالمِ عاد ، حاو  این محن وده بسنامن       نکته:   
نیست. با شدی نِ  دقیق و          -به باال   کیلوهرتز  11خصوص  

آنالیِز ص ا  مجر  و میهمانان، بسام هاِ  باالتر را ببُری .         
ها ِ ص ا ِ شن ین      در این مح وده بای  مراق ِ هارمونیک     

 تددس بود.
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              بخشآخر-(Subjective)تعریفبعضیاصطالداتِذهنی 

ها باعثِ صا  ش ن و مربعی ش نِ سَرِ تیزتر ش نِ لبه
شود و این یعدی افزاینِش گسنتنرۀ            شکلِ موج ها می   

ها ِ ناخواسنتنه و      بسام   با اضافه ش نِ هارمونیک    
ها. در این حالت، محتنوا ِ       چدین افزایشِ دامده آن   هم

تا قبل از آغاِز حِس ناخوشاید  در ص ا به           -بسام  باال 
ها ِ فردکه در قابلنینتِ فنهنمِ       دلیلِ حضورِ هماهد(  
تر به سیگدال اضافنه     بیش  -کد گدتار به ما کمک می    
 ورود  به خروجنی(     تاب  تب یلِ     4ش ه است.در شکلِ     

بنیندنین .     هاِ  با ویژگِی بُرِش سخت را منی        دستگاه
هنا ِ  کندندن ه   ها ِ ترانزیستور  و ضبنط    کدد هتقویت

هنا ِ سنخنت      دیجیتال، غالبا  سیگدال را دچارِ بُنرش      
 کدد . می

تاب  تب یِل شکِل خدیدی از اعوجاج که به برِش ننرم              
  Soft Clipping )  یاOverdrive    مشهور است در

نشان داده ش ه است. این اعوجاج بیشتر در            5شکلِ  
ها ِ آنالوگِ نوار   کدد هها ِ المسی و ضبط   کدد هتقویت

  analog tape recorders )          قبل از شنروع بُنرِش
ده . این اعوجاج، هارمونینکِ        سختِ سیگدال، ر  می   

ِ  بسامِ  پناینه اینجناد         دامده  % 41 ِ  سومی با دامده  
ها ِ فرد باالتر از هارمونیکِ سوم،      کد . هارمونیک    می

غالبا  در این حالت هدوز دامده ضعیدی دارن  که قنابنِل           
شدی ن و آزار نیست. قبل از شروع بُرِش سخت ینک        
قوِس مالیم در تاب  تب یل وجنود دارد، در صنورِت              
حضور ص ا در این قوس، خوشاید   و گرما به صن ا         

 (.    5ش ه در شکل   نواحی مشخصشود.افزوده می

هاِ  المسی همین مح وده است کنه        کدد هدر تقویت 
کد . در گذشنتنه در          ص ایی گرم و متداوت ایجاد می     

هنا ِ  کندندن ه   ضبطِ موسیقی رو  میکسرها و ضنبنط     
آنالوگ، تراِز ص اِ  مجر  یا خواند ه در این مح وده         

گرفت و ص ا، گرما و خوشایندن ِ  خناصنی            قرار می 
 rockو       popداشت. از این تکدیک در موسنینقنیِ       

ش . حاال برا  رسی ِن تقریبی به آن        بسیار استداده می  
 کدد  تا در حوزه هایی استداده می Pluginص اها، از 

 ( تاب  تب یل سیستمِ با برشِ نرم5شکل 

 ها ِ مستع ِ بُرشِ سخت.( تاب  تب یلِ سیستم4شکل 
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5 
              بخشآخر-(Subjective)تعریفبعضیاصطالداتِذهنی

این نوع ص ا اثر روانِی مخنربنی رو           

شننننندنننننونننننن ه دارد. در                                    

inter-modulation distortion        نینز صن اهنا

شون . در منحنتنواِ  شنکنِل           خشن و ناخوشاید  می   

 Harmonic  ها ِ بری ه ش ه، اعوجاجِ هماهد(      موج

Distortion )        وجود دارد و ص اها خیلی نناصنا  و

که بُرشِ دامده به طور شون . نکته جال  این   خشن می 

 Speechمعمول قابلیِت فهِم سیگداِل گدنتنار ینا            

intelligibility          را برا  زماِن کنوتناه شندنین ن

ده . در حقیقت، ثابت ش ه است کنه در           کاهش نمی 

تر از گدتنار    ها  نویز ، گدتارِ بری ه ش ه آسان     محیط

  البته  شود فهمی ه می ( normal speech   طبیعی

هاِ  بیش از ده ثانیه آزاردهد گیِ ص اِ  بنرین ه         در زمان 

احتماال  دلنینل      گذارد(.  ش ه رو  قابلیتِ فهم هم اثر می      

 Clipped این مسئله، این است که گدتارِ بری ه ش ه 

Speech  ) مق ارِ خیلی زیاد  محتوا ِ بسام  باال دارد

هنا ِ  که ناشی از اعوجاج است. این مورد در بنرش            

 –فقط برا  گندنتنار       –( Hard Clipping  سخت

 تر مشهود است. بیش

 هاِ  شکِل منوج تنینز          لبه HardClippingدر  

sharp )             هستد : که باعِث تولنینِ  منقنادینِر زیناد

شود. دیستنورشنن       محتوا ِ بسام  باال در سیگدال می     

ها در حالِت طبیعی وجنود دارد.        کدد هدر بیشتر تقویت  

در دستگاه ها میزانِ این رفتنارِ         THD% گیر ِ  ان ازه

کندن .   ها را تا ح ود  بیان منی      کدد هغیرخطیِ تقویت 

ها و تنرازِ    اگر این اعوجاج ش ت یاب ، تع ادِ هارمونیک      

یاب . در ابت اِ  اعنوجناِج        آن نیز به ش ت افزایش می     

  شدافیتِ ناخواسته و      برشِ سر سیگدال، شدافیتِ ص ا      

یاب . با بیشتر ش نِ این اعوجاج       افزایش می غیرطبیعی(   

هاِ  شکِل موِج سیگندنال، صن ا          و تیزتر ش نِ لبه   

 شود. می (Hardness شدی ه ش ه زمخت

 شکل 2

 ش ه است.    Hard Clipping( موج سیدوسی که دچار 3شکل 
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 مهندسدامدسوری                بخشآخر-(Subjective)تعریفبعضیاصطالداتِذهنی

ترا   0888محدوده  (  Presence) ( حضار یا     1

 هرتز 0888

در بخش دوِم این مقاله، توضیح داده ش : که تقوینِت            
، بنه    کیلوهنرتنز  5تا    2بلی در مح وده    دسی  4ح اکثر

کد . مح وده   حضورِ ص ا در دیالوگ وکالم کمک می      
گر ویژگِی شداسایِی هر مندنبن         کیلوهرتز، بیان   8تا    5

طورِ مثال، تشخیصِ ص ا ِ هر فنرد،     صوتی است. به   
کیلوهرتز کمی سخت اسنت و          4در بسام ها ِ زیر    
راحتی ص اِ  یک فرد با فنرد        شود به آنچه باعث می  

 8تنا       5دیگر تشخیص داده شود، همین محن وده         
هنا، بنزا ِ     کیلوهرتز  است. ساختاِر دهان و دنن ان        

ها در هر فرد باعثِ یکنتنا شن نِ           دهان و واکدشِ ل   
  unique ) شود. در ارتباطِ تلددی به دلینلِ   ص ایش می

حذِ  این مح وده بسام   است که در تشنخنینِص           
شویم. از این جهت این مح وده       افراد دچار اشتباه می   

Presence شود، که حسِ حضور و نزدیکی گدته می
ش ت به سمتِ کد . از این مح وده، ص ا به را القا  می  
رود و با چرخشِ سر، بسام ها       ش ن پیش می  جهتی

 -به دلیِل سناینه سنر         -این مح وده در گوشِ دورتر    
شود و احساِس حضور و توجه از بنینن            دریافت نمی 

ها این مح وده اهمیت زیناد     رود. در گدتارِ خانم  می
بلی در دارد. در خواند گانِ مرد، تقویتِ یک تا دو دسی 

شود. در    تر ش نِ ص ا می   این مح وده باعثِ درخشان   
گدتگوِ  ساده و دیالوگ به این مح وده دست نزنی .          

تقویِت بیش از ان ازه در این مح وده بناعنِث الغنر                
 Thin)  و خشن harsh) شود.ص ا می 

 

 :(harsh) صدای خشن
-هاِ  ذهدی که گاهی در اعنوجناج       یکی از اصطالح   

شود. برشِ سخنت    ها ِ غیر خطی به ص ا اطال  می     

 اُفت  که تقویت       ، زمانی اتدا  میOverloadیا  

gain )             خیلی زیاد  به سیگدال اعمال شود و اینن

تقویت، موج   شود که تراِز سینگندنال، فنراتنر از                

ترین ترازِ ورود  یا خروجیِ دستنگناه    ِ بیش مح وده

تر از ح اکثرِ سیگدالِ مجاز در   ها ِ ترازِ بیششود. قله 

شنود. اینن      منی   ( flat  یک دستگاه، بُری ه و مسطح      

هاِ  ج ی   را که در اصنِل         تغییرِ شکل، هارمونیک  

کد . سیگدال وجود ن اشته است به سیگدال اضافه می       

 2طوِر مثال، اگر یک موِج سیدوسی ماندِ  شنکنل             به

دچاِر برِش سخت شود، نتیجه موج مربعنی، منانندنِ              

شود که شکلِ موج در حوزه زمان، حناو     می 3شکلِ

ها  اضافه ش ه است. منوج        ها ِ تیز و هارمونیک   لبه

مربعی نوع خاصی از شکِل موج است که از ترکنینِ              

هاِ  فرد درست ش ه است.  یکنی         نهایت هماهد( بی

از نتایج اعنوجناج افنزاینِش تنعن اد و تنرازهناِ                    

ها  موجود در سیگداِل ص ا اسنت. اگنر              هارمونیک

 Clip Harmonic  اعوجاجِ بُرشِ دامده سیگدال    

Distortion  ) ِبیش از ده ثانیه طول بکش ، به دلیل

نهایت هارمونیکِ فرد به سیگدال، ص ا        ش نِ بی اضافه

شود. تا قبل از ده ثانینه فنقنط                             آزاردهد ه و خشن می   

Click Clip Distortion    در شدون ه جل  توجنه

 کد .  می

 کیلوهرتز  8کیلو تا 5( مح وده بسام   1شکل 
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 HD(Ultra HDTV)تلویزیونفرا

 3840× 2160ها    ح اقل تع اد پیکسل  *
باش  .بدنابنراینن      R,G,Bبرا  هر ک ام از رنگها       

بای  دارا  حن اقنل        Bayer patternیک حسگر   
 پیکسل باش . 5760×3240

بنینتنی تنوصنینه           12بیتی و ترجیحا       11پردازش  *
،امکان تعوین  لندنز  و            4:4:4شود .توانایی     می

 ورود  تایم ک  دارن .
-dB@0dB gain  50میزان نویز آنها بای  بهتر از       *

 UHDینا      RAWباش  و ک ک آنها به صنورت         

H.264  با ح اقل نر  بیتMbps200 .است 
  :1UHDسیستم  2ردة

هستد  امنا     1ها دارا  حسگر  ماند  ردۀ        این دوربین 
 رزولوشن حسگر کمتر است .

ایندنچ      1ها بای       ح اقل ان ازۀ حسگر این دوربین     *
  2880× 1620ها بنایسنتنی       وح اقل تع اد پیکسل  

بیتی توصینه     12بیتی و ترجیحا       11باش . پردازش    
تنرجنینح      4:4:4است ولی  4:2:2شود .سیستم   می

ها امکان تعوی  لدنز و         شود. این دوربین     داده می 
 ورود  تایم ک  دارن .

 -dB@0dB gain50میزان نویز آنها بای  بهتر از        *
 است. 1باش  وک ک نیز ماند  ردۀ 

 
  : ITUاسناد منتشر شده تاسط ماسس  

را مدتشنر کنرده      BT.2020این موسسه توصیه نامه     
( که در آن مشخصات رزولوشن و 2114است  ویرایش

هسنتندن .       1ابعاد تصویر و نر  فریم مطابق ج ول         
ها  روشدایی    مشخصات رن( سدجی، ایجاد سیگدال    

بردار  و کوانتیزاسینون ننینز          و تداضلی رن(، نمونه   
 ان .  طبق ج اولی ذکر ش ه

مشخصات دیجیتال سنینگندنال را            2ج ول شماره   
 1نشان می ده . شکنل شنمناره        BT.2020مطابق  

ها         ( را با رن( UHD  Rec.2020ها  مح ودۀ رن( 
HD  Rec.709     در دیاگرام )CIE      . مقایسه می کندن

هنا     رن(  UHDمطابق شکل مثلث رن( مربوط به     
 شود. بسیاربیشتر  را شامل می

 
    

 1جدول 

 2جدول 

 شکل 1

 سمینارآموزشیبررسیاشکاالتویدئو

 سرکار خانم مهد س رسولیارائه دهد ه : 

  ها  تولی   سازمان بهبود کیدیت برنامهاه ا  سمیدار : 

دست ان رکاران تولی  برنامه ها  تلویزیونی مخاطبان : 

   فدی و تولی  (

 12الی  11بهمن، ساعت  13دوشدبه تاریخ برگزار : 

 آمدی تئاتر ساختمان سیمامحل برگزار  : 
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هنا       با توجه به نر  بسیار زیناد داده      
 HEVCاین سیستم ها، روش نوین فشرده سناز            

عملکرد بهتر  نسبت بنه        % 51معرفی ش ه است که     
MPEG-4/H.264 AVC  .دارد 

طبق گنزارش    :   EBUاسناد منتشر شده تاسط  

منینزان فنروش         2115درسنال       tr028 EBUفدی
وارد  2113که از سال   K4Ultra-HD    ها   تلویزیون
هنا دارا       رس . این تلویزیون     می  % 12ان  به     بازار ش ه 
 3840× 2160  یعدی    HDبرابر تلویزیون     4رزولوشن  

ژاپنن    NHKپیکسل هستد . در همین حال تلویزیون        
را ارائه خواهن     UHD2سرویس  2121برا  المسیک  
ها  اولیه ارسالی این سیستم تنا سنال            کرد که تست  

 انجام می شون  . 2116
حرکنت بنه سنمنت تنولنین                 tr028بدابر گزارش   

سب  ایجاد این شبهنه       UHD1نمایشگرها  خانگی   
شود که این سیستم فقط شامل افنزاینش          در مردم می  

رزولوشن است. به نظر این گزارش هندنوز مسنائنل              
ها  و تب یل آنها       زیاد  در استان ارد ساز  این سیستم     

  p/501080به سیستم برودکست وجود دارد ولنی           
 توان  تب یل به سیستم برودکست شود . می

در حنال حناضنر         EBUموسسه    R118توصیه نامۀ   
را با مشنخنصنات زینر           UHD1ها  رده        دوربین

 معرفی کرده است :

 : 1UHDسیستم  1ردة 
ها به طور معمول دارا  یک حسگنر بنه             این دوربین 

منینلنی منتنر   و               35ان ازۀ تقریبنی فنینلنم          
هستد  و به علت داشتن عمق  3840× 2160رزولوشن

می ان  کم برا  برنامه ها  نمایشی بنه کنار منی               
 رون  .

ها بای  یک ایندنچ         ح اقل ان ازۀ حسگر این دوربین    *
 باش  .

ها  تلویزیونی تغییرات     سال اخیر سیستم    51در طی   
تغییرات سری   ان  که علل آن عبارتد  از:          زیاد  یافته 

 ها  ج ین  فشنرده       در تکدولوژ  نمایشگرها، روش   

ها  الکترونیکی.    ساز  و تجم  زیاد گیتها در تراشه      
امروزه در سطح جهان گذر به تلویزیون دیجینتنال و        

HD      به خوبی در حال انجام است و در همینن حنال
ها  رادیو تلویزیونی نگاهی به آیدن ه ننینز             سازمان

پیش رفنتنه بنه       HDTVها  پیش رو،      دارن . روش  
ینعندنی       UHDTVو دو سطح      p/501080صورت  
UHD1  وUHD2            هستد  . در هنر کن ام از اینن

ها  تولی  ، تحویل و مسائل مشتنرینان           حاالت جدبه 
از    p/501080ان . مشخصات سینسنتنم           مورد توجه 

 پردازیم: نامش آشکار است، لذا به دو سیستم دیگر می

1UHD: 
شود شامل تصاویر   نیز نامی ه می    K4این سیستم که     

ها  معمول وی ئواست که  مگاپیکسلی در نر  فریم  8
شود. متغیرها  دینگنر     می p/501080تصویر 4معادل

 HFR: Higher)ها  باالتر                     نظیر نر  فریم  

Frame Rate)     بننیننشننتننر   ، مننحنن وده پننویننایننی
(HDR:Higher Dynamic Range)    )گسترۀ رنن،

و سیستنم   (WCG: Wider Color Gamutتر  وسی 
یا صن ا      immersive soundص ا  تمام جهتی      

 غر  کدد ه( در فاز دوم قرار دارن .

2UHD : 
نیز نامین ه   K8یا   super Hi- visionاین سطح که  

مگا پیکسلنی اسنت کنه           32شود دارا  تصاویر      می
شود. این سیستم بنرا     می p1080تصویر    16معادل  

کاربرد سیدما  دیجیتال درنظر گرفته ش ه اسنت و           
مشخصات بناالتنر       UHD1برا  آن در مقایسه با  

و    HDRهنرتنز و         121و    111ها     نظیر نر  بیت  
WCG .  مورد نظر هستد 

 مهندسشهنازرسولیHD(Ultra HDTV)تلویزیونفرا



 

 ) اداره کل فنی(تولید و فنی معاونت سیمامرکز              
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 جزوه آموزشی فنی سیما:

 سردبیر:  
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 مسئول اجرایی:          
 فاطمه نجفی

 آرایی: ویرایش و صفحه
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فاطمه نجفی، شهننناز رسنو نی،         
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 مطا ب این شماره :
  HDتلویزیون فرا 

 مهندس شهناز رسولی 
تعریف برخی اصنطناحنا       

 صدا (Subjective)ذهنی

 مهندس حامد سوری

 CIE(2)پاسخ چشم و دیاگرام  

 مهندس علیرضا حیدری کایدان
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 سازی دیسک سخت   ذخیره
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  امور البراتوار فیلم و تولی  ویژه دیجیتال ص ا و سیما  جمهور  اسالمی ایران
ها  مختلف در مکان فعلی با نام واح  البراتنوار    پس از نص  دستگاه 1352این امور در سال  

ها  خبر    فیلم شروع به کار کرد. در ابت ا ظهور ریورسال سیاه و سدی  و رنگی برا  گزارش       
و سسس ظهور و چاپ نگاتیو و پزتیو سیاه و سدی  و رنگی، اپتیک ص ا، اتالوناژ تروکناژ، قطن      

میلیمتر  در چرخه تولی  قرار گرفت که رون  نوساز ، خرین         35و  16ها   نگاتیو برا  فیلم  
 در ج ول زیر آم ه است. 1324ها  ج ی  و نص  آنها در البراتوار از سال  دستگاه

ها  مرکز تولی  فدی سیما بوده      امور البراتوار فیلم و تولی  ویژه در حال حاضر از زیر مجموعه    
ها  پیشرفته و به روز و بکارگیر  نیروها  متعه  و مجرب در کدنار    که با استداده از دستگاه  
ها  مختلدی نیز به مجموعنه        ها  سازمان با تعرفه مداس ، سرویس   سرویس دهی به شبکه   
ها  قابل ارائه این امور بطور مختصر به شرح ذیل است:   کد .سرویس سیدمایی کشور ارائه می 

 -فیلنم تمنیزکن       -قط  نگاتیو  -اتالوناژ -چاپ -: ظهور نگاتیو و پزتیوبخش البراتوار      -1
اصنالح رنن(      -اسکن نگاتیو     -تله سیدما  -تب یل مداب بخش دیجیتال :      -2سالن نمایش   

 HDدوربین  -HDباکس ت وین  -باز ساز  تصویر -دیجیتال


