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  1فصل 

  مقدمه  1 -1

یک عکـس معمـولی فضـاي ذخیـره     از و کوانتیزاسیون  یک تصویر دیجیتال به دست آمده با نمونه برداري     

بیت نشـان   24ر پیکسل را با که رنگ ه 512*512به عنوان مثال یک تصویر رنگی  را نیاز دارد.سازي زیادي 

, )بیـت مشـخص مـی شـود     8ه هـر رنـگ بـا    و آبی کـ  سبز,(تصویر متشکل از سه ماتریس رنگ قرمز دهد می

و عکسی با انـدازه ي دو برابـر عکـس قبلـی بـر روي یـک       کند کیلوبایت از حجم یک دیسک را اشغال می768

کیلوبیت بر ثانیه بـه حـدود    8/28با یک مودم شود. براي مثال براي انتقال چنین تصویري  دیسک نرم جا نمی

مقدار هـر  میتوان .بین پیکسل هاي هر تصویر یک همبستگی وجود دارد به طوري که  دقیقه زمان نیاز است 4

. حدس زد با از بین بردن این وابستگی ها میتوان تصویر  را فشرده سازي کـرد هاي مجاورپیکسل پیکسل را از 

دیجیتال و بـراي نشـان دادن تصـاویر   هـاي مـورد نیـاز     هدف ما از فشرده سازي یک تصویر کاهش میزان داده

از فشـرده سـازي تصـویر نقـش کلیـدي در بسـیاري        بنابراین کاهش هزینه انتقال و ذخیره سازي مـی باشـد.  

 ,سـنجش از راه دور  ,ي تصـویر  مخـابره  ,تصـویر است.این کـاربرد هـا شـامل پایگـاه داده     ا ي مهم دار کاربردها

    هستند. . . کنترل وسایل نقلیه نظامی و فضایی از راه دور و .,تصویربرداري پزشکی 

عمل کـوانتیزه  ازنیز مطرح است .بدین صورت که بعد تصویري عالوه بر بحث فشرده سازي , بحث کدینگ      

مقامـت در برابـر   مهم ترین ویژگـی ایـن کـار    منه ي تبدیلها کد گذاري شود بایستی دا ,ماتریس تبدیل کردن

 . در طـرف گیرنـده هـم   پیش بیاید طریق ممکن استخطاهاي احتمالی است که از طریق کانال ارسالی به هر 

این تفاوت که حجـم تصـویر بدسـت آمـده بـه       با مورد نظر دست پیدا کرد. به تصویر بعد از کد گشایی میتوان

 مراتب کمتر از تصویر اصلی است.
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   فشرده سازي  2 -1

  ها  یک نوع عمل کدینگ است که در آن داده هاي ورودي به طریقی کد می شوند که سازي داده فشرده          

  فضاي کمتري را اشغال نموده و نیز بتواند دوباره در هر زمان دلخواه بازیابی شده و داده هاي اصلی را براي ما 

  بازگردانند. 

آید هدف اصلی در فشرده سازي کوچک کردن حجـم داده هـا    طور که از معناي این عبارت برمی همان         

   نمود چراکـه منـابع   شرده سازي این هدف بسیار بزرگ میباشد شاید سالها پیش همزمان با ایجاد مبحث ف می

زمـان   قیمت بودند.اما اکنون به نظر میرسد که دیگر آن ها حجم محدودي داشتند و بسیار هم گران ذخیره داده

نـدارد.حال آنکـه وضـیعت    به این همه تالش براي بایتی یا کیلوبایتی کمتـر فایـده   دیگر نیازي  گذشته است و

بـه صـورت روزافزونـی هـم      است و امروزه نیاز به فشرده سازي نه تنها کمتر نشده اسـت بلکـه    کامال متفاوت

ي اعمال فشرده سازي است. در گذشته افـراد اکثـرا    و شاید تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه شود بیشتر می

شـود   صحنه انجام مـی ي این کارها در پشت  ولی امروزه همه کردند به صورت دستی اقدام به فشرده سازي می

هـا از   آید که شاید نیاز به ایـن روش  از انجام آنها اطالعات کمتري دارند بعضا این فکر به وجود میوچون افراد 

  هید این نیاز روز افزون را با چند مثال بررسی کنیم:شوند.اجازه د بین رفته است و این روشها دیگر انجام نمی

  آیا هـیچ  ایم سخت کامپیوتر خود یک یا چند فیلم را ذخیره کردههر کدام از ما به طورقطع در دیسک.

ها فشرده نشده بودند شاید حتی داشتن یکی از آنها بر روي دیسـک سـخت    دانیم که اگر این فیلم می

 avi.هاي فایـل   . شاید به نظر غیرمنطقی به نظر برسد ولی با یک مقایسه ساده بین قالبغیرممکن بود

در  avi.در قالـب   اي دقیقه 2براي مثال براي یک فیلم  این موضوع را بررسی کرد.توان به راحتی  می و

اي یـه   دقیقـه  120یک فیلم توان دریافت که  مگابایت فضا نیاز دارد با یک ضرب ساده می 200حدود 

 گیگا بایت فضا نیاز دارد !  12
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   بـدون سرنشـین    هـاي  مـاهواره اگر فشرده سازي وجود نداشت هیچ یک از تحقیقات فضایی کنونی بـا

 کاربردهاي روشهاي فشرده سازي بررسی خواهیم کرد.ممکن نبود دلیل این گفته در بخش 

 هـاي بـزرگ    و هـیچ یـک از سـرویس    بدون وجود فشرده سازي اکنون با انفجار اطالعات مواجه بودیم

هاي بیش از حـد زیـاد خـود را کنتـرل کننـد       داده  توانستند نمی yahooو  googleاینترنتی همچون 

هـاي فشـرده سـازي نهفتـه      روشهاي اطالعاتی به  دلیل این موضوع در وابسته بودن بسیار زیاد بانک

کننـد بلکـه    مـی ها نه تنها براي کم کردن فضاي مورد نیاز خود از این روشها اسـتفاده   است.این بانک

 اگر غیرممکن نباشد مطمئنا بسیار سخت خواهد بود.ها بازیابی اظالعات نیز  بدون این روش

  ارتباط ما هم با اینترنت نمی توانست با این سرعت صورت گیـرد چـرا   اگر فشرده سازي وجود نداشت

ساده اي که به صورت سـخت افـزاري در داخـل آنهـا      که همه مودم ها از پروتکل هاي فشرده سازي

برابـر افـزایش    2سـرعت انتقـال داده هـا را تـا حـداقل       و به این ترتیب تعبیه شده استفاده می کنند

 دهد. می

 هاي فشرده سازي چگونه عمل میکنند؟ روش   2-1 -1

باشـد.آیا  شاید مهمترین سوالی که در مورد فشرده سازي مطرح است چگونگی کارکرد این روش ها        

اگر اینطور اسـت چـرا از  داده هـاي غیرفشـرده اسـتفاده مـی        واقعا تمام داده ها را می توان فشرده کرد؟

  داده ها را فشرده می کنند؟روش هاي فشرده سازي چگونه بدون از دست دادن هیچ اطالعاتی کنیم؟

یی که می توانند موجود باشند با هـیچ یـک   حقیقت این است که تعداد غیر قابل تصوري از داده ها        

قابل فشرده نمودن نیستند ولی نکته اصلی اینجاسـت کـه ایـن داده هـا اصـال      از روش هاي فشرده سازي 

ر کمتـر از  بسیاتعداد داده هایی که انسانها در حجم هاي باال استفاده می کنند بسیار  وجود خارجی ندارند

  در همان حجم می توانند موجوئ باشند.تعداد واقعی داده هایی است که 
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انسان هاي کره زمـین از   ددي این موضوع را حل کنیم.فرض کنیم همه ياجازه دهید با یک مثال ع      

کیلـو بایـت داردکـه منحصـر بـه       1یک میلیارد فایل با حجم  کامپیوتر استفاده می کنندو هر کدام از آنها

کـه سیسـتمی کـامال    توان دریافت که تعدادکل فایلها در یـک سیسـتم    می. با یک ضرب ساده خود اوست

 68بـه تـوان    2ایـن عـدد از عـدد     میلیارد میلیارد فایـل اسـت   6از حد بزرگ شده است غیرواقعی وبیش 

منهـاي   8097بـه تـوان   2ها با حجم فقط یک کیلو بایـت   تعدادکل فایلدانیم  کوچکتر است حال آنکه می

.بزرگی هاي موجود در کـره زمـین اسـت    برابر تعداد حداکثر فایل 8097به توان  2یعنی بیش از  یک است

هاي موجـود در کـره زمـین و     حال اگر تعداد واقعی فایلتوان دریافت. ي آن می عدد را تنها با محاسبه این

ها که ما در حال اسـتفاده از آنهـا    در خواهیم یافت که بخشی از فایلتعداد واقعی حاالت را در نظر بگیریم 

  هستیم بخش غیرقابل تصور کوچکی از تمام حاالت ممکن است.

هایی که  شود که چرا طول فایل این سوال مطرح می دي که اکنون از فشرده سازي پیدا کردیمبا دی        

ایت در حال حاضر عـادي تـرین مقـادیر    هایی در حد مگاب اینقدر زیاد است و طول شود اکنون استفاده می

جواب این سوال با نگـاهی   شوند؟ هایی با حجم کمتر از مگابایت کوچک ارزیابی می و فایل ممکن هستند؟

از هـاي متنـی موجـود     کنیم داده خواهد شد. تقریبا تمـام فایـل   هایی که ما استفاده می متن فایلگذرا به 

 تعداد بسیار محدودي از لغات و عبارات تکراري تشکیل شده است که با قرار گرفتن در پشت سر یکـدیگر 

  عبارت و مفهوم هاي جدیدي را ساخته اند.

پیدا نمودن و حذف این تکرارهـاي زایـد اسـت.این    دهند  هاي فشرده سازي انجام می ري که روشکا       

ئمی و جایگزین نمودن آنها با عال لغات و عباراتی که بیش از دیگران تکرار می شوندها با پیدا نمودن  روش

  تر از آنچه که بوده است می نماید. فشردهها را  مناسب با طول کمتر داده

این روش در ابتدا با ایجاد آماري اولیه از فایـل  به عنوان مثال روش کدینگ هافمن را در نظر بگیرید       

درختی به نام درخت هافمن ایجاد می نماید.کاربرد این درخت در تخصیص  ورودي به روش فشرده سازي
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بـه صـورت    بیشـتر با تکرار  به کاراکتر و خصوصیت آن در تخصیص کد کوتاهتر کد به کاراکترهاي ورودي

کاراکتر با کد اختصاص داده شده به آن جـایگزین مـی    هربهینه است.سپس در مروري دیگر برروي فایل 

  به داده هاي ابتدایی ممکن خواهد شد.شود در انتها نیز با ذخیره سازي کد هر کاراکتر استخراج داده ها 

و لذا ایـن روش   کاراترین کدها باشندکه کدهاي تخصیص داده شده درخت هافمن تضمین می کند       

    در فشرده سازي استفاده می شود.

براي فشرده سازي    JPEG1ها در فشرده سازي تصویر تاسیس استاندارد  یکی از مهم ترین پیشرفت        

پیکسل بیـت   2تا 1به  تواند میپیکسل/بیت  24از این روش یک تصویر رنگی تصاویر رنگی بود. با استفاده 

 ممکـن  معقـول  ايهـ  نـه یهز با را اي ماهوارهو انتقال تصاویر  سازي چنین کاهشی ذخیره کاهش پیدا کند.

. این کار همچنین امکان ذخیره سازي یک کند جادیا مشاهده قابل آشکار فکتهايیآرت نکهیا بدون .سازدیم

بـر  کند .بنابراین انتشـارات و تبلیغـات    از روي اینترنت در زمانی حدود یک لحظه فراهم می عکس رنگی را

  3Gهـاي  , اسـتاندارد  JPEGقبـل از اسـتاندارد   شـود.   روي شبکه جهانی اینترنت به یک واقعیت تبدیل می

دقیقـه   1دقیقه بـه   6,کاهش زمان انتقال یک صفحه متنی از حدود سازي اسناد دورنگار براي فشرده  4Gو

  را ممکن ساخته بود.

  فشرده سازي تئوري ها و تکنیک هاي   2- 1-2

.در به طور کلی روشهاي کدینگ می توانند به دو دسـته بـدون اتـالف و بـااتالف تقسـیم بنـدي شـوند                

دقیقا به دست می آیندو فشرده سازي بوسیله پیـدا کـردن   کدینگ بدون اتالف مقادیر نمونه هاي اصلی دوباره 

این نوع فشرده سازي کیفیت خوبی داریم ولی نرخ فشرده سازي پـایین  .درسیگنال انجام می شودزواید آماري 

در کـدینگ بـا اتـالف    . استفاده میشوداز این روش در تصاویر پزشکی و نظامی که دقت خیلی مهم است  است

                                                             
1 joint Photographic Experts Group 
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گرچه کمـی از کیفیـت   یابیم. ولی نرخ فشرده سازي باالتري دست میسیگنال اصلی تا حدودي تغییر می کند

  .بر روي کدینگ با اتالف اعمال میشود JPEG   تصویر اصلی کم می شود.استاندارد 

کـه یـک   نشان داده شده است . 1در شکل  پردازش بکار گرفته شده در سیستم کدینگ کدینگ با اتالف       

پارامترهاي تبدیل کوانتیزه  رود که براي فشرده سازي مناسب تر است.سپس سیگنال ابتدا به میدان تبدیل می

به صورت بدون اتالف به بیـت هـاي دودویـی کـد مـی شـود. در       می شوند ودر انتها پارامترهاي کوانتیزه شده 

چون به تمام ضـرایب بـراي بازسـازي کامـل تصـویر       سیون انجام نمی شودکدینگ بدون اتالف مرحله کوانتیزا

  نیازداریم.

  

                          
 [1] : بلوك دیاگرام یک سیستم کدینگ معمولی1شکل                                       

 

  ما در این گزارش به بررسی کدینگ با اتالف و موضوعات مربوط به آن می پردازیم.

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  : نتیجه گیري

 

 شوند که  هاي ورودي به طریقی کد می یک نوع عمل کدینگ است که در آن دادهها  فشرده سازي داده      

 فضاي کمتري را اشغال نموده و نیز بتواند دوباره در هر زمان دلخواه بازیابی شده و داده اصلی را براي ما 

  بازگرداند.

 تا هنگام انتقال تصویر جاي  باشد ها می پس هدف اصلی در فشرده سازي کوچک کردن حجم داده         

 کمتري را اشغال کند و سرعت انتقال بیشتر شود. استفاده از عمل کدینگ و فشرده سازي روز به روز افزایش 

 نیاز به این کار بیشتر احساس می شود  ي زمینه ها  و با توجه به حجم وسیع اطالعات ارسالی در همه ابدی می

 در اختیار  به راحتی که اکنون را هاییاگر فشرده سازي وجود نداشت شاید بسیاري از سرویس به طوري که 

 را  و عکس و فیلم و ...  (گذشته از سرعت اینترنتی که با آن سروکار داریم ! ) مثل اینترنت داریم

     شود. نداشتیم.اینجاست که اهمیت فشرده سازي بیشتر از قبل احساس می
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