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AVI 

 

 

سٍد  ّای طَتی ٍ تظَیشی دس تجْیضات دیجیتالی تِ شواس هی تشیي فشهت ٍ یکی اص هعوَل است  Audio Video Interleaveایي فشهت هخفف عثاست

ّا حذاکثش  پیکسل ٍ سشعت پخش آى 320x240ّا تا  ّستٌذ. ٍضَح آى .avi ّا داسای پسًَذ کِ اص سَی ششکت هایکشٍسافت اسایِ شذُ است. ایي فایل

ّا تشای  هٌاسة ًیستٌذ. اها اص سَی دیگش، ایي فایل (Full Frame) خش دس حالت توام طفحِّا تشای پ سی فشین دس ثاًیِ است کِ ّیچ کذام اص آى

ّای  ای ٍ حتی ساصًذگاى دٍستیي ای ًیاص ًذاسًذ. تِ ّویي خاطش، تسیاسی اص تَلیذکٌٌذگاى هحظَالت چٌذسساًِ افضاس خاص ٍ ٍیژُ پخش تِ ّیچ سخت

 .تشی اص کاستشاى، اص ایي فشهت تِ عٌَاى فشهت پیش فشع ضثط ٍ پخش استفادُ کٌٌذ تضسگ دٌّذ تشای دستیاتی تِ تاصاس دیجیتال تشجیح هی

AVI هخفف کلوات Audio Video Interleave پزیشی دس اغلة  تَسط هایکشٍسافت عشضِ شذ ٍ تِ دلیل اًعطاف 1992تاشذ ٍ دس ًَاهثش  هی

شٌاختِ  AVI 2.0 ای دس ایي فشهت داد کِ اغلة تِ عٌَاى تَسعِ Matrix Open DML گشٍُ 1991ّا قاتل استفادُ است. ّوچٌیي دس  دستگاُ

کٌین حجن ٍ پشٍسس کاس تِ  استفادُ هی Mpeg-4 ای هاًٌذ تاشذ ٍقتی دس آى اص کذگزاسی پیششفتِ قذیوی هی AVI شَد. تِ دلیل ایي کِ فشهت هی

 .آٍسد یل هشکالتی تِ ٍجَد هییاتذ. تٌاتشایي دس تعضی اهَس هاًٌذ اشتشاک فا طَس غیشضشٍسی افضایش هی

MPEG 

ساصی  ّای استاًذاسد فششدُ شَد ٍ تِ گشٍّی اص فشهت خَاًذُ هی M-PEG است کِ تِ طَست Moving Picture Experts Group هخفف عثاست

کیفیت تاالتشی داسد ٍ  AVI ٍ QuickTime ّای سقیة ّوچَى اًذ. ایي فشهت هعوَال ًسثت تِ فشهت اسایِ شذُ ISO شَد کِ اص سَی گشٍُ گفتِ هی

 .کٌذ ّای پشت سش ّن سا رخیشُ هی ّای تظَیش، تٌْا تغییشات ایجاد شذُ دس فشین ساصی تیشتش فشین تشای فششدُ

شَد ٍ  هحسَب هی Lossy ساصی اص ًَع ساصی شَد. تٌاتشایي اگشچِ ایي ًَع فششدُ دس ایي حالت دیگش الصم ًیست ّش فشین تِ طَست جذاگاًِ رخیشُ

 MPEG تش ای است کِ تَسط چشن اًساى قاتل تشخیض ًیست. سِ استاًذاسد هْن سٍد، کاّش اطالعات تِ گًَِ اص اطالعات تظَیش اص دست هی تخشی

 :عثاستٌذ اص

MPEG-1  350ایي فشهت تظاٍیش ٍیذیَیی سا تا ٍضَحx240 کٌذ کِ کیفیت آى اًذکی کوتش اص کیفیت  پیکسل ٍ سشعت سی فشین دس ثاًیِ پخش هی

استفادُ  Video CD تشای Mpeg-1 تاشذ. عوَها اص ّای طَت ٍ ٍیذیَ هی ساصی تشکیثی اص کذگزاسی ٍ فششدُ  Mpeg .پخش ٍیذیَّای هعوَلی است

 Mpeg-1 است. اطَال VHS استفادُ کٌٌذ صیشا کِ کیفیت ٍ سشعت اًتقال دادُ آى تشاتش تا ًَاسّای DVD آیذ کِ اص آى تشای شَد ٍ کوتش پیش هی هی

 .هگاتیت دس ثاًیِ طشاحی شذُ است 5/1تشای اًتقال دادى 

 فشین دس ثاًیِ تِ دست آٍسد. اص هعایة تضسگ 325x288  ٍ25فشین دس ثاًیِ یا  352x240  – 97/29تَاى ٍیذیَّایی تا کیفیت  تا ایي هقذاس هی

Mpeg-1 ساصی آى کن  پیچیذُ آًْا سا ًذاسد. تٌاتش ایي قاتلیت فششدُکٌذ ٍ تَاى تشکیة  ایي است کِ تظاٍیش سا تِ طَست پشت سش ّن کذگزاسی هی

 .است

MPEG-2 020ٍضَح پخش تظاٍیش ٍیذیَیی دس ایي فشهتx480  ٍ1220x720  فشین دس ثاًیِ است ٍ کیفیت طذا دس آى دقیقا  10پیکسل تا سشعت

 هٌاسة است ٍ تِ ٍسیلِ HDTV ٍ حتی NTSC ی ّوچَىّای هْن تلَیضیًَ دی طَتی است. ایي فشهت تشای پخش سٍی استاًذاسد ّواى کیفیت سی

DVD-Romشَد گیشد؛ صیشا حجن یک فیلن دٍ ساعتِ تا ایي فشهت تقشیثاً چٌذ گیگاتایت هی ّا هَسد استفادُ قشاس هی! 

Mpeg-2 ِتش استاًذاسد پیششفت Mpeg-1 تاشذ هی Mpeg-2 ُای داسد. ّوچٌیي  هاَّاسُ ّای دیجیتال کاتلی، آًتٌی یا ای دس تلَیضیَى استفادُ گستشد

 کٌٌذُ سا ّوشاُ طَت ٍ تظَیش داسد. یک فایل ّای ساٌّوا تشای پخش تَاًایی الحاق هتي یا تشًاهِ Mpeg-2 .تاشذ ًیض هی DVD فشهت اطلی فیلوْای

Mpeg-2 دّذ.  تِ طَس هٌاسة اًتقال هیکٌٌذُ اطالعات سا  اص چٌذیي تخش تشکیل شذُ است. یک تخش آى تشًاهِ پخش ًام داسد کِ تا تَجِ تِ پخش
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 ساصی تظاٍیش تِ طَست تشکیثی سا داسد. ّن چٌیي تاشذ تا ایي تفاٍت کِ تَاى فششدُ هی Mpeg-1 ًام داسد کِ هشاتِ Video Part تخش دیگش

Mpeg-2 تاشذ. اطالعات طَتی قادس تِ اًتقال اطالعات کوتش اص هگاتیت دس ثاًیِ ًوی Mpeg-2 هشاتِ تا Mpeg-1 اشذ تا ایي تفاٍت کِ تِ دٍ ت هی

 .تَاًذ طَت سا تِ طَست دالثی رخیشُ کٌذ تاشذ ٍ هی کاًال استشیَ هحذٍد ًوی

MPEG-4 ُّای ساصی طذا ٍ تظَیش است کِ تش اساس فٌاٍسی یک الگَسیتن استاًذاسد تشای فششد MPEG-2 ،MPEG-1 ٍ Apple QuickTime  تٌا

شَد.  ی کِ قشاس است اص یک پٌْای تاًذ تاسیک عثَس کٌٌذ ٍ پخش شًَذ )هثالً ایٌتشًت یا شثکِ( استفادُ هیشذُ است. اص ایي فشهت تشای تظاٍیش ٍیذیَی

 .تِ عٌَاى فشهت استاًذاسد پخش ایٌتشًتی اسایِ شذ 1992تعذی سا داسد ٍ اص سال  ّای دٍ تعذی ٍ سِ ٍ اًیویشي  ایي فشهت اهکاى تشکیة تا عکس

 

تشکیثی اص  Mpeg-4 .ّای تظَیشی ٍ پخش تلَیضیًَی پیذا کشد ، تلفيCDهعشفی شذ ٍ کاستشد تسیاسی دس ٍب،  1992دس سال  Mpeg-4 استاًذاسد

گشا تَدى استفادُ  تشای سًذس کشدى تظاٍیش سِ تعذی، شی VRML :تاشذ تِ عالٍُ چٌذیي قاتلیت دیگش اص جولِ هی Mpeg-1 ٍ Mpeg-2 استاًذاسدّای

 ّا تاشذ تٌاتشایي تواهی فایلْای تَاى تعییي کشد کِ فایل ها داسای کذام قاتلیت گشا تَدى ایي استاًذاسد هی ِ خاطش شیتشای طَت ٍ غیشُ. ت AAC اص فشهت

Mpeg-4 یکساى ٍ تحت یک استاًذاسد ًیستٌذ. اص دیگش هضایای Mpeg-4 ای دٍ جاًثِ تا کاستش تشقشاس کٌذ ٍ تا تَجِ تِ  تَاًذ ساتطِ ایي است کِ هی

 .ّا داسد خَاطی سا فعال یا غیش فعال کٌذ، ایي هضیت کاستشد تسیاسی دس ٍب ٍ شثکًِیاصّای کاس 

MOV 

Quick Time هذیا اص طشف ششکت ّای هَلتی یک چاسچَب تشای فشهت Apple تاشذ هی. Quick Time تَاًذ شاهل طَت، فیلن، هتي،  هی

کٌٌذ.  رخیشُ هی MOV تظاٍیش ٍیذیَیی استفادُ شَد آى سا دس فایلی تا پسًَذ تشای Quick Time ّای تعاهلی ٍ غیشُ تاشذ. دس طَستی کِ اص اًیویشي

سا اسایِ کشد تاکٌَى چٌذیي ٍیشایش  Quick Time کِ اپل اٍلیي ٍیشایش 1991تاشذ. اص سال  هی Quick Time Player ًیاص تِ MOV تشای هشاّذُ

 .تاشذ هی VX خشیي آًْا ٍیشایشاسایِ شذُ است کِ آ Macintosh ٍ Windows ّای تشای سیستن عاهل

 


